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               তযদও ঔুুঁদি নপযদেন, াঅনন নও এভন কও? দতযয ভুদঔাভুনঔ 
দাুঁড়াদত ব ান না াঅনন নও এভন কও? তাদর তফা এাআ করঔানি াঅনাযাআ 
িনয!াঅভযা াঅনাদও ানুদযাধ ওযফ াঅভাদদয এাআ করঔা প্রথভ কথদও কল মদন্ত 
ড়দত। 

এাআ করঔানিয ভূর করঔও াঅভাদদয শ্রদদ্ধ ফড় বাাআ াঅফু ননাত।  াঅভযা তাুঁয ওাদে 
াঅন্তনযও বাদফ ওৃতজ্ঞ। াতযন্ত তথযফহুর এাআ করঔানিদত াআনতাদয ফযফদেদ ওযা 
দদে। াঅভাদদয এাআ ফতদভান ফাাংরাদদ তৎওারীন নিনি াঅভদর কওভন 
নের,কওভন নের াঅভাদদয প্রনত তৎওারীন বাযতী ননু্দদদয াঅচযে, ানওস্তান 
াঅভদরাআ ফা কওভন নের, কওভন নের এাআ াঞ্চদরয াও কশ্রেীয াফস্থা, কওভন নের 
যািনীনতনফদদদয াফস্থা াআতযানদ াআতযানদ  াঅভাদদয এাআ াঞ্চদরয প্রদতযদওনি 
াঈদেঔদমাকয খিনায চুরদচযা নফদেলে ওযা দদে এাআ করঔানিদত। না বাাআ, াঅনন 
মা বাফদেন তা ন। এওাআ ওথায ুনযাফৃনি, কযওভ করঔা এিা ন। ওথা নদনে, 
াঅনন এাআ করঔায যদত যদত চভও ানুবফ ওযদফন। এভন াদনও নতুন নওেু 
িানদফন মা াঅনাদও ওঔন িানদত কদা নন! 

াঅভাদদয কদদয যািনননতও দরগুদরা  ুীর ভাি এফাং নফনবন্ন নভনিা  
ওদরাআ এওুদয কচতনা, ৭১ এয কচতনা ান্ধনফশ্বাী।তাদদযদও মনদ প্রশ্ন ওযা  
কম, ভুনিমুদদ্ধয কচতনা নও? ওাদও ফদর?তাদদয ক্ষ কথদও াঈিয াঅদফ ‚যািাওায‛ 
াথফা াঅদযা াদনও কানর। নওন্তু বাদকযয ননভদভতয র স্বাধীনতায ৪২ ফেয য 
এযা ভুনিদমাদদ্ধয কচতনায কওান াংজ্ঞা এঔদনা নদদত াদযনন। নওন্তু এযা নিওাআ 
তরুন প্রিন্মদদয ফায ফায ফরদে ‚ভুনিমুদদ্ধয কচতনাদও াভদন কযদঔ াঅভাদদয 
ফাাংরাদদদও াভদনয নদদও এনকদ ননদ কমদত দফ‛ নওন্তু এাআভুনিমুদদ্ধয কচতনায 
াথদনননতও ফযফস্থা কওভন? যযাষ্ট্র নীনত কওভন? নফচাযফযফস্থা কওভন? তায কওান 
াঈিয নাাআ।   
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নতয ওথা ফরদত াঅভাদদয তরুন প্রিন্মদদযদও নিও াআনতা ওঔদনাাআ িানদত 
াদয নাাআ। ওাযন াআনতাদও তাযাপ্রচন্ডবাদফ নফওৃত ওদয াঈস্থান ওদযদে। াঅয 
তাযা নিও াআনতা ওঔনাআ িানদত াযদফ না।ওাযন এঔন কম াআনতা াঅভযা িানন 
তায কফীয বাকাআ কওান নবনি নাাআ। তয াআনতা িানদরাআএদদয াঅয কওান ানস্তত্ব 
থাওদফ না!!  

াঅুন, কদনঔ, নও নের নতযওাদযয াআনতা... এওিু খুদয াঅন কাআ ভ গুদরা 
কথদও। 

  

তযদও িানায ৎা থাওদর শুরু ওযা মাও  াঅভাদদয মাত্াাঃ  

  

াঅভাদদয স্বাধীনতা াঅদরাচনা ওযদত দর াআনতাদয এওিু নেদনয নদদও 
কমদত দফ এফাং াদনও ানপ্র তয ওথা ফরদত দফ ।তবব এিা নিও, াঈদায ভন 
ননদ াআনতা াধযন ওযদর , প্রদতযও িানত তায নিও বনফলযৎ ওভদন্থা ননধদাযে 
ওযদত াদয । এ াঈভাদদদ দীখদনদন ধদয ননু্দ - ভুনরভ এাআ দুাআ িানত 
াাান ফফা ওদয াঅদে । াঈভাদদদ ভুরভানদদয াঅকভন খদিনের প্রা 
১৪০০  ফেয ূদফদ াানফ (যা) কদয াঅকভদনয ভাধযদভ । তদফ ফনেও নদদফ াঅয 
ূদফদ াঅযফযা ফাাংরা এদনের । তাযয নফনবন্ন ভদ   াআযাও , াআযান , াঅযফ 
দত এফাং যফতদীদত যানা , াঅপকান াআতযানদ াআতযানদ  স্থান দত ভুনরভযা 
এঔাদন  এদনের ।  ১২০৩ াদর ফঔনতায ঔরিীয ফাাংরা নফিদয য ফাাংরা 
াঞ্চদর ভুরভানদদয  প্রবাফ নফস্তায াঅয ি দ মা। (এাআ ফযাাদয নফস্তানযত 
িানদত ড়দত াদযন াঅভাদদয "াাফাদ কওযাভ (যা) কদয চট্টগ্রাভ পয এফাং 
ফাাংরা াআরাদভয াঅকভন"  এাআ কনািনি, মায নরাংওাঃ 



াঅভাদদয স্বাধীনতাাঃ দদায এায ায                                                           

 

4 

http://www.facebook.com/notes/325101400968558 )।  তাাআ এঔানওায 
ভুরভানদদয তুরনা প্রাচীন িনদকানি ননু্দযা ভুরভানদদয নফদদী ভদন ওদয 
থাদওন । নওন্তু প্রওৃতদক্ষ ননু্দযা এঔানওায াঅনদ ানধফাী ফদর দাফী ওযদত 
াদয না । ওাযে ১৪০০ ফেয ূফদ দত াঅযফ , াঅপকান , কভাখর যদিয 
াদথ   ননু্দ যদিয নভরদনয ভাধযদভ ফতদভান ভুনরভ ভাি কদড় াঈদিদে এিা মনদ 
কভদন ননদত  তাদর এওাআ বাদফ ৩০০০ ািায ফেয ূদফদ াঅা াঅমদ যদিয 
ভাধযদভ ফতদভান ননু্দ ভাি কদড় াঈদিদে । ভুরভানদদয াঅনদ ুরুল কমভন 
াঈভাদদয ফাাআয দত এদনের , কতভনন ফতদভান ননু্দ ভাদিয াঅনদ ুরুল 
াঅমদযা ৩০০০ ফেয ূদফদ াঈভাদদদ ফাাআয দত এদনের । তাাআ ভদয নেদনয 
নদদও ককদর ননু্দ - ভুনরভ াঈব িানতয ূফদ ুরুলযা এ াঞ্চদরয নের না । নওন্তু 
ভদয ফযফধাদন এাআ াঈব িানত াঈভাদদদয াঅদরা , ফাতা , াননয াদথ নভদ 
নকদদে । এ াঈভাদদদ কফৌদ্ধযা নের । ঔৃষ্টূফদ প্রা ৩০০ ফেয ূদফদ ম্রাি 
াদাও কফৌদ্ধ ধভদ গ্রে ওযা এফাং কফৌদ্ধ ধভদদও বাযদতয যাি ধভদ কখালো ওযা 
ননু্দ ধদভদয নফওা ফাধাগ্রস্ত  । পদর কফৌদ্ধ ধদভদয াদথ ননু্দ ধদভদয াংখাত ফাদধ 
এফাং ক াম্প্রদানও াংখাদত ননু্দযা কফৌদ্ধদদযদও বাযত ফদলদয ফাাআদয ানিদ কদ 
। পদর কফৌদ্ধযা াফস্থান কন নাংদর (ফতদভান শ্রীরাংওা) , িক্ষদদদ এফাং িাাদনয 
নদদও । শ্রী নফন কখাল তায ‚বাযত িদনয াআনতা‛ এয ১০০ ৃিা ফদরদেন 
‚‚ননু্দ ধদভদয ওাদে ননত স্বীওায ওনযা তাাদও ননদিয কশ্রি নীনত  গুেগুনর দান 
ওনযা কফৌদ্ধ ধভদ বাযত ফলদ াআদত নফদা রাআাদে।‛  এিনযাআ াঅভাদদয ফাাংরাদদদ 
কফৌদ্ধদদয ভাস্থান কড় াঅদে , াঅদে কাভূয কফৌদ্ধ নফায , াঅদে ভনাভনত কফৌদ্ধ 
নফায , নওন্তু নাাআ কফৌদ্ধ িনদকানি । ানযনদদও ভুরভানযা প্রা ৭০০ ফেয বাযতফলদ 
ান ওযায য বাযতফদলদ তাযা াংঔযারখু থাদও এফাং ননু্দদদযদও কফৌদ্ধদদয ভত 
বাযতফলদ তযাক ওযদত নন । এফ খিনাাআ প্রভাে ওদয াআনতাদ ওাযা াম্প্রদানও 
নের এফাং ওাযা াম্প্রদানও নের না । ননু্দ ঐনতানওযা তাদদয ওরদভয কিাদয 

http://www.facebook.com/notes/325101400968558
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ভুরভান ফাদাদদয নফরুদদ্ধ াদনও ওানরভা করদনয ভাধযদভ তাদদযদও 
াম্প্রদানও ফানাদনায ওভ কচষ্টা ওদযননন । কমভন ুরতান ভাভুদদয কক্ষদত্ প্রচনরত 
াঅদে কম , নতনন ১৭ ফায বাযত াঅক্রভে ওদযন এফাং কাভনাথ ভনন্দয াঅক্রভে ওদয 
ধনম্পদ রুন্ঠে ওদযন । এিা নিও ক ভ ননু্দযা তাদদয ম্পদ কাভনাথ ভনন্দদয 
যাঔদতন । প্রওৃত াআনতা র কাভনাথ ভনন্দয ননু্দদদয যািনননতও তীথদদক্ষত্ নের 
এফাং এ ভনন্দদয কাভনাদথয ভূনতদ ভনন্দদযয ভাঝাভানঝ ূদনয ঝুদর থাওত । এনি 
কতৌনদদ নফশ্বাী ুরতান ভাভুদদয ওাদে ানফশ্বায ভদন ত । তাাআ নতনন কাভনাথ 
ভনন্দয াঅক্রভদেয ভ তায াদথ াআনজিননায , ধাতুনফদ ননদ াঅদন । তাযা ভূনতদ 
যীক্ষা ওদয কদদঔন এনি করাায ততনয এফাং চানযনদদওয কদাদরয াথদয কচৌম্বও 
যাঔা দদে । তাাআ মঔন কদাদরয াথয ঔুদর কনা র তঔনাআ করাায ততনয 
কাভনাদথয ভূনতদ ভানিদত দড় ককর এফাং প্রভানেত র কম , ূদনয ঝুদর থাওায িনয 
এাআ ভূনতদয ননিস্ব কওান ক্ষভতা কনাআ । যািয নফস্তাদযয িনয ুরতান ভাভুদ কাভনাথ 
ভনন্দয াক্রভে ওদয এ ভনন্দদযয প্রনত তৎওারীন ান্ধ নফশ্বা মা ননু্দদদয নফদল 
নি প্রদান ওযত , তা নষ্ট ওদয কদন । াঅফায বাযত নফিদয য যানিত 
বাযদতয যািাকে ওতৃদও তায াদথ ম্পানদত চুনি ফাযফায বঙ্গ ওযায ওাযদে , 
তাদও ফায ফায ানবমান চারাদত দনের । াঅয ভধযমুদক এ ধযদনয যািয নফস্তায 
ফোর কন , রক্ষে কন , ককাার , ধভদার ফাাআ ওদযনেদরন । ফরা মা , এগুদরা 
নের ক ভদয যীনত । ুরতান ভাভুদদয ভত াঅযঙ্গদিফ ননু্দ ঐনতানও দ্বাযা 
নননন্দত দদেন । ননু্দ ঐনতানওকে কমভন নফন কখাল  াদনদওাআ 
াঅযঙ্গদিদফয নাভদও নফওৃতবাদফ যঙ্গিীফ ফদরদেন । রক্ষয ওরুন যঙ্গিীফ = 
যঙ্গ + িীফ । এয াথদ র াঅযঙ্গদিফদও তাযা িীফ াথদাৎ িীফ-িন্তুয িাকা 
ননদ এদদেন । ওাযে াঅযঙ্গদিফ কভাখর ম্রাদিয ভদধয ফদচদ ধানভদও ম্রাি 
নেদরন । তায ভদাআ ‚পদতাা াআ াঅরভকীনয‛ যনচত  । তায নাদভ ননু্দ 
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ঐনতানওযা ভনন্দয ধ্বাং ননু্দ ননীড়দনয াদনও ওাননী যচনা ওদযদেন । নওন্তু 
১৯৪৬ াদর বাযদতয ৬ি কশ্রেীয ািয ফাআদত াঅদে , ‚ কিায ওদয ভনন্দয কবদঙ্গ 
ভনিদ ননভদাদেয াঈদেযাআ মনদ াঅযঙ্গদিদফয থানওত , তদফ বাযদত কওান ননু্দ 
ভনন্দদযয ানস্তত্ব থানওত না‛  (াঈৎাঃ াআনতাদয াআনতা)। ভূর ওথা র ননু্দ 
ঐনতানওযা ভুরভান ফাদায াঈয াম্প্রদানওতায ওানরভা যচনাদত নদ্ধস্ত 
নেদরন । ঔৃফ কফন াআনতান ফেদনা ওযায াআো াঅভায কনাআ । াঅনভ শুধু াঈভাদদদ 
দুনি িানত ননু্দ  ভুরভানদদয াফস্থা তুদর ধযা কচষ্টা ওযফ । তাাআ যানয চদর 
মানে ১৭৫৭ াদর । এিা নিও কম , ১৭৫৭ াদর এ াঈভাদদদ াআাংদযিদদয 
াঅনধতয নফস্তাদযয াদথ াদথ ননু্দ  ভুনরভ িনদকানিয ভদধয দূযত্ব মদথষ্ট 
নযভাদে ফৃনদ্ধ া । ভুরভানযা ক্ষভতা াযাদনায য স্বাবানফও বাদফাআ তাযা 
াআাংদযিদদয নফরুদদ্ধ চদর মা এফাং কদ দত াআাংদযি নফতাযদেয িনয নফনবন্ন ধযদনয 
াংগ্রাদভ িনড়দ দড় । ১৮৫৭ াদরয নাী নফদরা , তদ াঅভদ কিরবীয 
াঅদন্দারন , ািী যীত াঈো , দুদু নভা , নততুভীদযয াঅদন্দরন এয াঈদাযে । 
ানযনদদও ননু্দ িনদকানি ভুরভানদদয নফদমদ াঈৎানত দরন এফাং াআাংদযিদদয 
দমানকতা নাভদরন । এ ওাযদোআ চযভ ভুনরভ নফদদ্বলী িনি িনি ান্টায তায 
‚াআনন্ডান ভুরভান‛ ফাআদ ভুরভানদদযদও ন্ত্রাী , নিাদী , দুয াআতযানদ দব্দ 
এফাং ননু্দ িনদকানিদও বর ভাি নদদফ নযনচত ওদযদেন । াআাংদযিযা ১৭৯৩ 
াদর নচযস্থাী ফদন্দাফস্ত াঅাআন ওদযন এফাং এ াঅাআদনয ভদধয এওনি নের ূমদাস্ত 
াঅাআন । এ াঅাআন ানুমাী নননদদষ্ট নদদন ূমদাস্ত এয ূদফদ িনভদাযীয ঔািনা নযদাধ 
ওযদত না াযদর িনভদাযী নীরাদভ াঈিদফ । পদর নফনবন্ন ওাযদে ভুরভানদদয 
িনভদাযী নীরাদভ াঈদি এফাং তা াআাংদযি যওাদযয যািস্ব নফবাদকয ননু্দ ওভদচাযীযা 
ক্র ওদয নতুন িনভদাদয নযেত  । এবাদফ ফাাংরায ভুরভানযা ওৃনলিীনফ 
কশ্রেীদত নযেত  এফাং নতুন ননু্দ িনভদাযযা ওরওাতা ফফা ওযদত থাদও 
এফাং তাদদয নাদফ াঅভরাদদয দ্বাযা ঔািনা াঅদাদয ভাধযদভ দনযর ভুরভানদদয 
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কালে ওযদত থাদও । াণ্টায াদফ তায ‚াআনন্ডান ভুরভান‛ ফাআদয (াংস্কযে 
িুন , ১৯৮২) ১৪২ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন ‚কম ফ ননু্দ ওয াঅদাওাযী ঐ ভ 
ননম্ন দদয চাওুনযদত ননমুি নেদরন , না ফযফস্থায (১৭৯৩ াদরয নচযস্থাী ফদন্দাফস্ত) 
ফদদৌরদত তাযা িনভদায কশ্রেীদত াঈন্নীত  । ‛ ১৪৪ ৃিা করঔা াঅদে ‚ানবিাত 
ভুরভানদদয িনয কনাফাননীদত প্রদফদয দদযািা াঅভযা (াআাংদযিযা) ফন্ধ ওদয 
নদদনে ওাযে াঅভাদদয ননযািায িনয তাদদযদও ফাাআদয যাঔা প্রদািন াঅভযা ভদন 
ওদযনে । ‛ যওানয চাওুনযয থ ভুরভানদদয িনয প্রা ফন্ধ দ ককর । ১৪৮ 
ৃিা করঔা াঅদে ‚ফাাংরায যানষ্ট্র ৃিদালওতা ফণ্টদনয ঔনতানাঃ এনপ্রর 
১৮৭১ানুমাী ওাযী ওনভনায ননু্দ ৭ িন , ভুরভান ০, কিুনি ভযানিদেি  
ওাদরক্টয ননু্দ ১১৩ িন , ভুরভান ৩০ িন , াআনওাভ কিক্স প্রদয ননু্দ ৪৩ িন , 
ভুরভান ৬ িন , কযনিদেন নিািদদভণ্ট ননু্দ ২৫িন , ভুরভান ২ িন , ভুদেপ 
ননু্দ ১৭৮ িন , ভুরভান ৩৮ িন । এ তফলদভযয ওাযে নদদফ ১৪৯ ৃিা ফরা 
দদে ‚ এদদদয ান ওতৃদত্ব মঔন াঅভাদদয াদত াঅদ তঔন ভুরভানযা নের 
াঈচ্চতয িানত । ‛ াঅয এ াঈচ্চতয িানত াআাংদযিদদয নফরুদদ্ধ স্বাধীনতায াঅদন্দারন 
ওযায ওাযদে এফাং ননু্দযা াআাংদযিদদয দমাকী ায ওাযদে ভুরভানযা নফনবন্ন 
ধযদনয চাওুনয দত ফনঞ্চত  এফাং ননু্দযা রাবফান । এ ফযাাদয ১৫৩ ৃিা ফরা 
দদে , ‚ুন্দযফন ওনভনাদযয ানপদ ওনত চাওনযদত করাও ননদাদকয 
প্রদািনীতা কদঔা কদ । -------যওানয ককদিদি ওভদঔানরয কম নফজ্ঞনি প্রওা 
ওদযন তাদত ফরা  কম , এাআ ূনয দগুদরাদত কওফরভাত্ ননু্দদদয ননদাক ওযা 
দফ । ‛ এবাদফাআ াআাংদযিদদয দমাকীতা ওদয ননু্দযা িনভদায কশ্রেীদত াঈন্নীত র 
এফাং চাওুনয কক্ষদত্ ননদিদদয াঅনধতয ততনয ওযর । ানযনদদও ভুরভানযা াআাংদযি 
নফতাযদেয াঈয গুরুত্ব কদায ওাযদে িনভদাযী াযার এফাং চাওুনয কক্ষত্ দত 
নফতানযত র । মায পদর ফাাংরা শুধুভাত্ কচাদঔ দড় ননু্দ িনভদাযী , মা ূদফদ নের 
ভুরাভানদদয াধীদন । এঔন াঅভযা কদঔফ ননু্দ িনভদাযদদয াধীদন ভুরভান 
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প্রিাদদয ওী াফস্থা নের । ভত প্রওাদয স্বাধীনাতা নফশ্বাী বাযত যওায ওতৃদও 
নননলদ্ধ ককারাভ াঅভদ ভতুদিায ‚াআনতাদয াআনতা‛ ফাআদয ২০৯ ৃিা এফাং 
াঅবু্দর ভদুদদয ‚াফী াঅদন্দরন‛ , াঅবু্দর কপুয ননেওীয ‚ীদ নততুভীয‛ ফাআ-
এ াঅদে ‚তাযাগুননায িনভদায যাভনাযান ফাফু , ুড়ায ওৃষ্ন কদফ , নকড় ুড়ায 
ককৌযদদফ কচৌধূযী , তাদদয িনভদাযী এরাওা ৫নি কনানি িানয ওযদরন । (১) 
দানড়য াঈয াঅড়াাআ িাওা নপ (২) ওাুঁচা ভনিদ ননভদাদেয াঈয াুঁচত িাওা  
াওা ভনিদ ননভদাদেয াঈয এও স্ম িাওা নপ (৩) াঅযফী নাভ যাঔদর ঞ্চা 
িাওা নপ (৪) ককাতযা ওযদর দনক্ষে স্ত ওানিা কদা াআদফ (৫) নততুভীযদও ননি 
ফাড়ীদত স্থান নদদর নবিা দত াঈদেদ ওযা দফ ।‛ ািওযা দা ওদয ভদন যাঔদফন 
ূদফদয ৫ ফা ৫০০ িওা াঅিদওয ৫ ফা ৫০০ িাওা দত াদনও াদনও ভূরযফান নের 
। াঅানভরীদকয শুরু দত াঅানভ যািনীনতয াদথ ম্পওদমুি িনাফ াঅফুর 
ভনুয াঅভদদয ‚াঅভায কদঔা যািনীনতয ঞ্চা ফেয‛ ফাআদয ১ভ ঔদন্ডয (৫ভ 
াংস্কযে) ১৪ ৃিা নরদঔদেন , ‚াঅদযওিা ফযাায াঅভাদও ঔুফাআ ীড়া নদত । 
িনভদাযযা ননু্দ-ভুনরভ নননফদদদল ফ প্রিায ওাে থদনাআ ওারীূিায ভাথি (এও 
ধযদনয ওয) াঅদা ওনযদতন । এিা ঔািনায াদথ াঅদা ওযা াআত । ঔািনায 
ভতাআ ফাধযতাভূরও নের । না নদদর ঔািনা কনা াআত না । পযািী নযফাদযয 
কেদর নাদফ াঅনভ ককাুঁড়া ভুরভান নেরাভ । ভূনতদ ূিায চাুঁদা কদা কদযওী ককানা 
। এিা ভুযব্বীদদয ওাদে কঔা ভারা । নওন্তু ভুযব্বীযা ননদিযাাআ কাআ কদযওী ককানা 
ওদযন কওন ? এ প্রদশ্নয িফাদফ দাদািী , ফািী , চাচািী তাুঁযা ফনরদতনাঃ না নদা 
াঈা নাাআ । এিা যািায মুরুভ । যািায মুরুভ নীযদফ য এফাং ককাদন াঅোয 
ওাদে ভাপ চাা োড়া চাযা নাাআ ।‛ াঅা ওনয ািওযা এ ভস্ত তথয দত ফুঝদত 
াযদেন াআাংদযি াঅভদর ফাাংরায ভুরভানদদয ওী াফস্থা নের । দুাআ ফাাংরায ূফদ 
ফাাংরা (ফতদভান ফাাংরাদদ) ভুরভানযা াংঔযাকনযি নের । প্রাননও ওাদিয 
ুনফধায িনয রিদ ওািদন ১৯০৫ াদর ফাাংরাদও দুনি াাংদ নফবি ওদযন । ূফদ 
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ফাাংরা  াঅাভ ননদ এওনি নতুন প্রদদ কিন ওদযন , মায যািধানী নের ঢাওা । 
রিদ ওািদদনয এ কখালো ননু্দদদয ভাথা ফাি কবদঙ্গ ড়র এফাং ভুরভানযা াঅনদন্দা-
াঈো ওযর । কারণ দটুি জাতত াাান ফফা ওযদর তাদদয স্বাথদ নের নবন্ন 
। ননু্দ িনভদাযযা কদঔদরন ফাাংরা বাক দ ককদর ওরওাতা ফদ ূফদ ফাাংরা 
িনভদাযী চারাদনা ঝুুঁনওূেদ দ মাদফ । াঅয ঢাওা যািধানী ায ওাযদে নক্ষা 
এফাং চাওুনযয কক্ষদত্ ভুরভানযা এনকদ মাদফ । াঅফায ূফদ ফাাংরায ননু্দযা ভদন 
ওযর , ফঙ্গ বদঙ্গয ওাযদে তাযা াংঔযারখুদত নযেত দ নকদদে । পদর ননু্দযা 
কখালো ওযর কওানবাদফাআ ফঙ্গ ভাতায াঙ্গ কেদন ওযা মাদফ না । াথদাৎ ফঙ্গবঙ্গ যদ 
ওযদত দফ । মায পদর ননু্দযা স্বদদী াঅদন্দারন শুরু ওদয এফাং াআাংদযিদদয 
নফরুদদ্ধ নাওতাভূরও ওাি াঅযম্ভ ওযর । এওাআ াদথ তাযা কম ভস্থ ভুরভানযা 
স্বদদী াঅদন্দারদন াঅদত চাাআর না , তাদদযদও নাদিার ওযদত রাকর । এভননও 
ভুরভানদদয প্রাোনন খিদত রাকর । ১৯০৮ াদর কু্ষনদযাভ কফাভা াভরায ভাধযদভ 
২িন কতাঙ্গ ভনরাদও তযা ওদয । পদর কু্ষনদযাদভয পাুঁন  (াঈৎ ‚এও 
ফেদযয যািনীনত‛ , াঅফুর াঅাদ )। এাআ কু্ষনদযাভ াঅত্মতযাক ওদযনেদরন তায িানত 
ননু্দদদয িনয , ভুরভানদদয িনয ন । যফীন্দ্রনাথ িাওুদযয ভত ওনফ ফঙ্গবদঙ্গয 
নফদক্ষ প্রাথদনা নঙ্গত যচনা ওদযন – 

ফাাংরায ভানি ফাাংরায ির 

ফাাংরায াা ফাাংরায পর 

-------------------------- 

ফাাংকারীয খদয মত বাাআদফান 

এও াঈও এও াঈও 
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এও াঈও ক বকফান । 

তায যনচত ‚াঅভায কানায ফাাংরা , াঅনভ কতাভা বারফান ‛ কান ননু্দ ন্ত্রানদদয 
াঈৎানত ওদয এফাং ফধ ওযদত ভুরভানদদয প্রাে । াঅফায ফঙ্গবঙ্গ াঅদন্দারন মঔন 
স্বদদী াঅদন্দারদনয ভাধযদভ াআাংদযিদদয নফদক্ষ চদর ককর , তঔন ঔাুঁনি াআাংদযি 
ভথদও যনফন্দ্রনাথ িাওুয ফঙ্গবদঙ্গয ফযাাদয ননযদক্ষ দ মান । ািওযা এওিু রক্ষয 
ওযদফন ননু্দযা কম াআাংদযিদদয দমাকীতা ওদযনের , প্রাননও ওাযদে ৃষ্ট ফঙ্গবঙ্গ 
ভুরভানদদয দক্ষ মাায ওাযদে কাআ ননু্দযা াআাংদযিদদয নফদক্ষ চদর মা । 
ানযনদদও ভুরভানযা নফাফ নরভুোয কনতৃদত্ব ফঙ্গবঙ্গ মাদত যদ না  াথদাৎূফদ 
ফাাংরা  াঅাভ প্রদদ মাদত নিদও থাওদত াদয , কিনয াঅদন্দারন ওযদত রাকর 
। পদর ফাাংরা ননু্দ  ভুরভানদদয দুযত্ব াঅয ফৃনদ্ধ কদত থাওর । এ ফযাাদয 
''ফাাংরায ভুরভান'' ফাআদত াঅদে নভাঃ এন ন কচৌধূযী ফদরন ‚ ফঙ্গবঙ্গ নচযনদদনয 
িনয ননু্দ-ভুনরভ ম্পওদ নফনষ্ট ওদয কদ এফাং ফনু্ধদত্বয নযফদতদ াঅভাদদয ভদন 
তাদদয িনয খৃোয াঈদরও  । যাস্তাখাদি , সু্কদর , ফািাদয ফদত্ এ খৃোয বাফ 
নযসু্ফি  । সু্কব তন্দু ছেবরা মুমানবদর তনকবে ববত ঘৃণা প্রকাল 
কবর এআ বব কম , তাদদয ভুঔ কথদও নুঁাদিয কন্ধ কফরুদে ।‛ (N.C 

Chowdhury Auto-Biography of an Unknown Indian pp. 227 ,230 ) । 
ছযবতু তন্দরুা তলক্ষা-দীক্ষা , ফযফা-ফানেদিয , চাওুযীদত াগ্রয নের , কদতু 
স্বদদী াঅদন্দারদনয ভাধযদভ নফরাতী েয ফিদদনয দ্বাযা , াম্প্রদানও দাঙ্গা , াআাংদযি 
তযা াআতযানদ দ্বাযা ননু্দযা াআাংদযিদদয ওাফু ওদয কপদর এফাং ফঙ্গবঙ্গ যদ দ মা । 
পদর ননু্দদদয নফি র এফাং ভুরভানযা তাা ননভনিত র , মা ১৯১২ াদরয 
ভাচদ ভাদ কওারওাতা ভুনরভ রীদকয ানধদফদন নফাফ নরভুোয ফিফয দত 
ফুঝা মা । নতনন ফদরনেদরন , ‚ফাাংরা নফবাদক াঅভযা কতভন কফন নওেু রাব ওনযনন 
। নওন্তু তফু তা াঅভাদদয কদফাী ানয ম্প্রদাদয ( ননু্দ ) য দরা না । -----
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ঔুন-ঔাযাফী  িাওানতয ভাধযদভ তাযা প্রনতদাধ কনা শুরু ওযর । তাযা নফদরতী রফয 
ফিদন ওযর । ----ভুনরভ ওৃলও ম্প্রদা এ নফবাদক রাবফান দনের । ----- 
যওায ফঙ্গবঙ্গ যদ ওদয কদন প্রাননও ওাযদে । ---- াঅভাদদয াদথ কওান 
যভদ ওযা নন । াঅভযা ফ নীযদফ য ওদযনে । ‛(A Hamid t Muslim 

Separatism in India , p.92 ) নফাফ নরভুোয এ ফিফয তৎওারীন ফাাংরায 
ভুরভাদনয ওরুে নচত্ তুদর ধদয ।১৯০৬ াদরয ১রা াদক্টাফয াঅকাঔান ৩৫ িন 
ভুনরভ কনতৃদফৃন্দ ননদ নভরা বাাআয নভদণ্টায ওাদে ভুরভানদদয নওেু দাফী-
দাা ননদ াঅদরাচনা ওদযন । এয ভদধয এওনি নের ূফদ ফাাংরায ঢাওা এওনি 
নফশ্বনফদযার স্থান ওযা । ফঙ্গবদঙ্গয ওাযদে ফৃনিদদয ভুরভান প্রিাযা ান্তুষ্ট 
ায ওাযদে তাদদযদও াভনও ান্তনা কদায িনয ১৯১২ াদরয ৩১ক িানুানয 
রিদ ানিদণ্ি ঢাওা নফশ্বনফদযার প্রনতিায াঅশ্বা কদন । নওন্তু াআনতা স্বাক্ষী কম , ফেদ 
ননু্দযা ফঙ্গবদঙ্গয কমবাদফ নফদযানধতা ওদযনের , নিও কবাদফ ঢাওা নফশ্বনফদযার 
প্রনতিায নফদযাধীতা ওদযন । ওাযে ফেদ ননু্দযা বারবাদফাআ ফুঝদত কদযনের ফঙ্গবঙ্গ 
যদদয ক্ষনতিা ভুরভানযা নফশ্বনফদযার প্রানিয ভাধযদভ নওেুিা ূযে ওযদত াযদফ 
(‚িীফদনয সৃ্ভনত দ্বীদ‛ িাঃ যদভচন্দ্র ভিুভদায ) । ওরওাতায িনভদায কশ্রেীয , 
ফযফাী , চাওুনযিীনফ ননু্দযা ূফদ ফাাংরায ভুরভানদও ওৃনলিীনফয াউদধ্বদ নচন্তা ওযদত 
নাযাি । এওাযদোআ যফীন্দ্রনাথ িাওুয এওাআ াদথ িনভদায কশ্রেীয (ওাযে নতনন 
িনভদায কশ্রেীয করাও নেদরন ) এফাং ফেদ ননু্দয স্বাথদ যক্ষায িনয ১৯১২ াদরয 
২৮ক ভাচদ ওরওাতায কদড়য ভাদি ঢাওা নফশ্বনফদযার প্রনতিায নফরুদদ্ধ কম বা িাওা 
 , ক বায বানতত্ব ওদযন । (‚নদ াদিাফাদাগ্রাপী াফ াঅনদনান াআনন্ডান‛ , 
নীদযাদ চন্দ্র কচৌধূযী , ‚এও ফেদযয যািনীনত‛ , াঅফুর াঅাদ ) । ১৯১২ াদরয 
১৬ াআ কপব্রুানয ফড় রাদিয াদথ কদঔা ওদয ফধদভাদনয যায যানফাযী কখাদলয 
কনতৃদত্ব এওনি দর ঢাওা নফশ্বনফদযার প্রনতিা ূফদ ফাাংরায ভুরভান ওৃলওযা 
াঈওৃত দত াযদফ না ফদর ভত প্রওা ওদযন (Report of the Calcutta 
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University Commission Vol-iv , pt-ii-p-133 , াঈৎাঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয 
নতনওার , ‚ঢাওা নফশ্বনফদযার‛ , ফাাংরাননিা )। ননু্দদদয এতফ নফদযাধীতা দে 
রিদ ানিদণ্ি ওরওাতা নফশ্বনফদযারদয াঈাচামদয যায াঅশুদতাল ভুঔািদীদও ফদর কদন , 
াঅনাদদয নফদযাধীতা দে ঢাওা নফশ্বনফদযার প্রনতিা ওযা দফ (‚ঢাওা 
নফশ্বনফদযার‛ ফাাংরাননিা) । এবযাপাবর ডঃ রবমলচন্দ্র মজমুদার তার ‚িীফদনয 
সৃ্ভনত দ্বীদ‛ এওনি ভিায খিনা ফেদনা ওদযন । খিনানি র ওরওাতা নফশ্বনফদযারদয 
বাযতী াআনতা  াাংসৃ্কনতও এয াধযাও শ্রী কদফদি যাভওৃষ্ন বান্ডাযওয এয 
ফিফয , মা র , ‚ওনরমুদক ফৃদ্ধকঙ্গা নদীয তীদয যতক নাভও এওিন াুয িন্ম 
গ্রে ওযদফ । ভূর কঙ্গায তীদয এওনি নফত্ াঅশ্রভ াঅদে । কঔাদন াদনও ভুনন-
াঊনল এফাং তাদদয নলয ফা ওদযন । এাআ াুয কাআ াঅশ্রভনি নষ্ট ওযায িদনয 
নানাযওভ প্রদরাবন কদনঔদ এদও এদও াদনও নলযদও ননি াঅশ্রদভ ননদ মাদফ । 
মাযা াদথদয করাদব ূদফদয াঅশ্রভ তযাক ওদয এাআ াুদযয াঅওলদদে ফৃদ্ধকঙ্গায তীদয 
মাদফ , তাযা ক্রদভ াুযত্ব প্রাি দফ এফাং তাযা াদল দুদদাগ্রস্ত দফ ।‛ এঔাদন 
ফৃদ্ধকঙ্গা ফরদত ফুনড়কঙ্গা , যতক ফরদত ঢাওা নফশ্বনফদযারদয প্রথভ বাাআ চযাদেরয 
নভাঃ নপনর যতক এফাং ভূর কঙ্গায তীদয নফত্ াঅশ্রভ ফরদত ওরওাতা 
নফশ্বনফদযারদও ফুঝাদনা দদে । এঔন ভূর ফিফযনি মনদ াঅনন াঅফায দড়ন , 
তদফ ফুঝদত াযদফন ঢাওা নফশ্বনফদযারদয ভাধযদভ াুয ততনয  এফাং ফেদ ননু্দযা 
ভদন ওদয ওরওাতা নফশ্বনফদযারদও ধ্বাং ওযায িনয ঢাওা নফশ্বনফদযার দদে । 
অজ বড়আ পতরতাবপর তবয় , ঢাওা নফশ্বনফদযারদ যফীন্দ্র চচদা  , চচদা  ননু্দ 
াংসৃ্কনতয , জ্বারাদনা  ভঙ্গর প্রদী , ানুিান  যাঔী ফন্ধদনয , স্ভযে ওযা  
তাদদয মাযা এয প্রনতিায নফরুদদ্ধ ওথা ফদরনের , নওন্তু স্ভযে ওযা  না , নফাফ 
নরভুোদও , নাফ াঅরী , াদিদ াঅরী ঔান ন্নীদও । াঈদেঔয কম , নাফ 
াঅরী তায িনভয এওনি ফড় াাং ঢাওা নফশ্বনফদযারদয িনয দান ওদযন । নফাফ 
নরভুো এফাং তায ভৃতুযয য নাফ াঅরীয কনতৃদত্ব াদনও াংগ্রাদভয ভাধযদভ 
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১৯২১ াদরয ২১ক িুরাাআ ঢাওা নফশ্বনফদযার তায ওামদক্রভ শুরু ওদয । তকন্তু 
কাযযক্রম শুরু ওযায য ফেদফাদী ননু্দ কনতৃদফৃন্দদদয নফদযাধীতা ফন্ধ নন । তাযা 
এ নফশ্বনফদযারদও স্থনফয ওযায িনয নফনবন্ন ধযদনয ওাি াদত ননদরন । যফািদ 
নাথান ওনভনি ঢাওা নফশ্বনফদযারদয িনয ফানলদও ১৩ রক্ষ িাওা ফয ননধদাযে ওযদর 
ফাাংরায নক্ষাভন্ত্রী যায প্রবাল নভত্ তা ওনভদ ৫ রক্ষ িাওা াঅদনন । থযাৎ 
তনর্যাতরত বযবয়র মাত্র ৩৮.৪৬% ঢাওা নফশ্বনফদযারদয িনয ফয ওযায নদ্ধান্ত 
কনা  । শুধু তাাআ ন বাযত যওায (াআাংদযি যওায) Capital head এ 
নফশ্বনফদযারদয িনয ৫ কওানি ৬০ রক্ষ িাওায পান্ড ফাাংরা যওাদযয ননওি প্রদান 
ওযদর াম্প্রদানও ভদনাবাফান্ন নক্ষাভন্ত্রী যায প্রবাল নভত্ ঐ পান্ডদও প্রাদদনও 
পাদন্ডয াদথ নভনরদ ভাত্ ৯ রক্ষ িাওা ঢাওা নফশ্বনফদযারদও প্রদান ওদযন । 
তৎওারীন ঢাওা নফশ্বনফদযারদয প্রনতিাতা বাাআ চযাদেরয িাঃ যতক ফদরন , 
াদমাকীতাওাযীযা (ফেদ ননু্দ ) নক্ষাথদীদদয কফতন ৮ িাওায নযফদতদ ৬০ িাওা 
ওযা দফ ফদর গুিফ যনিদনের , মাদত ১ভ কদন (১৯২১াদর) োত্ বনতদ 
ননরুৎানত  (‚ঢাওা নফশ্বনফদযার‛ ফাাংরাননিা)। 
এবাদফ ফঙ্গবঙ্গ যদ ফাাংরায ভুরভানদও ননরুৎানত ওযদর ঢাওা নফশ্বনফদযার 
প্রনতিা তাদদযদও নওেুিা দর াঅশ্বানিত ওদয কতাদর । তাযা বারবাদফাআ ফুঝদত 
াদয ফেদ ননু্দদদয নফনবন্ন াংকিন এফাং ওাংদগ্রদয াঅড়াদর ভুদঔাধাযী ননু্দ কনতৃত্ব 
কভাওাদফরায িনয তাদদয এওনি নিারী প্লািপযভ প্রদািন । পদর ১৯০৬ াদর 
ূফদ ফাাংরায ঢাওা প্রনতনিত ভুনরভ রীক শুধুভাত্ ফাাংরায ভুরভানদদয ন 
াঈভাদদদয ভুরভানদদয এওও াংকিদন নযেত  । এ মদাদ কদফনু্ধ 
নচিযণ্িন দা এয ভত াঈদাযনন্থ যািনীনতনফদ ফুঝদত াযদরন ফাাংরায স্বাধীনতায 
িনয ননু্দ - ভুনরভ দুনি নিদও ঐওযফদ্ধ বাদফ ওাি ওযদত দফ । তাাআ নতনন যৎ 
ফু , কি এভ দা , িাাঃ নফধান চন্দ্র যা , যায াঅবু্দয যনভ , কভৌরফী াঅবু্দর ওনযভ 
, ভরানা াঅওযভ ঔাুঁ , ভরানা ভননরুিাভান াআরাভাফাদী প্রভুঔদদয াতা ননদ 
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১৯২৩ াদরয এনপ্রর ভাদ ফযঙ্গর যাক্ট ওদযন । এ যাদক্টয নওেু ধাযা র –(১) 
যওানয চাওুনযদত িনাংঔযায ানুাদত ভুরভানযা ৫৫% এফাং ননু্দযা ৪৫% চাওুনয 
াদফ । তদফ মতনদন মদন্ত যওানয চাওুনযদত এ ানুাত (৫৫% )ানিদত দফ না , 
ততনদন মদন্ত নূতন ননদাদকয ৮০% ভুরভানযা াদফ । (২) ভনিদদয (নাভাদিয 
ভ) াভদন ফাদযমন্ত্র ফািাদনা ননদলধ থাওদফ । (৩) ধভদী ানুাদনয িনয 
ভুরভানযা ককাতযা ওযদত াযদফ । (াঈৎাঃ াঅভায কদঔা যািনীনতয ঞ্চা ফেয , 
১ভ ঔন্ড , এও ফেদযয যািনীনত , াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার ) । কফঙ্গর 
যাক্টদও ফেদ ননু্দযা গ্রে ওযদত াযর না । তাযা নফনবন্ন বাদফ এয নফদযাধীতা 
ওযদত রাকর এফাং ১৯২৫ াদরয নচিযণ্িন দাদয ভৃতুযয াদথ াদথ কফঙ্গর কদক্টয 
ভৃতুয  । কফঙ্গর যাক্ট দত ফতদভান প্রিন্ম ফুঝদত াযদফ , তৎওাদর ফাাংরায 
ভুরভানদদয াফস্থা ওী নের ? কমদতু নূতন ননদাদকয ৮০% ভুরভানযা াদফ , 
কদতু ফরা মা কম , চাওুনযয কক্ষদত্ ভুরভানদদয ওী ওরুে াফস্থা নের । াঅফায 
নাভাদিয ভ ফাদযমন্ত্র ফািাদনা ননদলধ এফাং ককাতযা ওযা মাদফ চুনিদত থাওায 
ওাযদে ফরা মা কম , ূদফদ এভস্থ ওামদক্রভ ভুরভানযা স্বাবানফওবাদফ ওযদত 
াদযনন । াঅয এভস্থ ুনফধা ফেদ ননু্দযা ভুরভানদদয কদদফ না ফদরাআ কফঙ্গর যাক্ট 
ওামদওয নন । এিনযাআ ননু্দ - ভুরভাদনয ঐদওযয িনয কদফনু্ধ নচিযণ্িন দা 
ননু্দদদয াঈদাযতায প্রদািন ফদর ভন্তফয ওদযনেদরন । িনাফ াঅফুর ভনুয 
াঅভদদয ‚াঅভায কদঔা যািনীনতয ঞ্চা ফেয (১ভ ঔন্ড)‛ ফাআদয ৪৩ ৃিা 
কদফনু্ধয এওনি ভভদস্পদী ফিফয তুদর ধযা দদে , ‚ ননু্দযা মনদ াঈদাযবাদফ 
ভুরভানদদয ভদন াঅস্থা ৃনষ্ট ওনযদত না াদয , তদফ ননু্দ-ভুনরভ ঐওয াঅনদফ না 
। ননু্দ  ভুরভান তাদদয াম্প্রদানও স্বতন্ত্র িা নফদরা ওনযা এওাআ ম্প্রদাদ 
নযেত াঈও , াঅভায ননু্দ-ভুনরভ ঐদওযয রূ তা ন । রূ িা নফিদন 
ওল্পনাতীত । ‛ এ ফিফয স্পষ্ট ফদর কদ , াআাংদযি াঅভর দত ননু্দযা াআাংদযি 
দমাকীতা ভুরভানদদয ভদন কম াঅস্থাীনতা ৃনষ্ট ওদযদে , তা দূয ওযায এওভাত্ 
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দানত্ব র ননু্দদদয । ১৯৩৫ াদর বাযত ান াঅাআন া  এফাং এ াঅাআদনয 
াধীদন ১৯৩৭ াদর ননফদাচন  । ১১ নি প্রদদদয ভদধয ৫নি প্রদদদ ওাংদগ্র 
ননযাংওু াংঔযাকনযিতা রাব ওদয । ফাাংরা প্রদদদ এওও াংঔযাকনযিতা কওাঈ ানন 
। এ প্রদদদ ভুনরভ রীদকয ভথদদন কদয ফাাংরা এ কও এভ পিরুর ও ভন্ত্রীবা 
কিন ওদযন । কম ফ প্রদদদ ওাংদগ্র যওায কিন ওদয , ক ফ প্রদদদ 
াম্প্রদানও ননু্দযা ভুরভান োত্দদয ফদন্দভাতযভ ঙ্গীত কাাআদত ফাধয ওযর । কদয 
ফাাংরা এ কও এভ পিরুর ও িায রার কনহুদযদও এও নচনিদত নরদঔনেদরন - ‚ 
ভুনরভ াংঔযারখুদদয াঈয তাযা ননদিদদয াআো চানদ নদদে । ----- ককাভাতাদদয 
াফযাআ ম্মান কদঔাদতাআ দফ , ভুরভানদদয করুয ককাত কঔদত কদা দফ না , 
ভুরভানদদয ধভদদও ক ওযদতাআ দফ , াঅমান কদা ফাযে ওযা , ভুেীদদয াঈয 
াভরা , ভনিদদয াভদন ফািনা ফািাদনায ভত ওাি দে । ----- ুতযাাং ভভদানন্তও 
খিনায য ভভদানন্তও খিনা মনদ খদিাআ চদর এফাং দুদধয নদযয নযফদতদ মনদ যদিয 
কস্মাত ফদ থাদও , তদফ নফস্ভদয ওী াঅদে ।‛ ( Towards Pakistan , by 

Wahiduzzaman , াঈৎাঃ এও ফেদযয যািনীনত । ) াআনতানফদ নি িনি 
ারফযাাংও নরদঔদেন , ‚এদদদ ওাংদগ্র াদনয এভন ানযানয নদও যদদে মাদত 
ভুরভানযা নফকু্ষদ্ধ  বীত দ াঈদিনের ।‛ (A short history of India and 

Pakistan , াঈৎাঃ এও ফেদযয যািনীনত । ) যায কিভ কক্রায ফদরদেন , ‚ 
ওাংদগ্র ানত প্রদদদ এভন ফহু খিনা খদিদে কমগুদরা ুনযওনল্পত এফাং 
ভুরভানদদয দন্দ প্রভাদেয িনয মদথষ্ট ।‛ (fortnightly Review March 

1940 , India and her future , াঈৎাঃ এও ফেদযয যািনীনত । ) ১৯৩৭ 
াদরয ননফদাচদন ওাংদগ্র যওায ওতৃদও ভুরভানদদয ভাাআদও াঅিান কদা ফন্ধ , 
করু িফাাআ ফন্ধ াআতযানদ খিনা ভুরভানদদয ভদন এওনি াঅরাদা ভুনরভ বূনভয 
প্রদািনীতা ৃনষ্ট ওদয । পদর ১৯৪০ াদর রাদায প্রস্তাফ া  , কমঔাদন 
ভুনরভ াংঔযাকনযি াঞ্চর ননদ এওানধও ভুনরভ াঅফাবূনভয ওথা ফরা দদে । 
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ভুনরভ রীক বানত কভাাম্মদ াঅরী নিন্না ননু্দ-ভুনরভ ঐদওযয ভাধযদভ এও 
বাযদতয দক্ষ নেদরন । নওন্তু ফেদ ননু্দদদয ানত াম্প্রদানও ভদনাবাদফয ওাযদে 
নতনন ফাধয দরন নদ্বিানত তদেয ভাধযদভ ১৯৪০ াদর রাদায প্রস্তাফ া ওযদত । 
াঈভাদদদ নদ্বিানত তে এদনের ভুরভানদদয াঈয াংঔযাকনযি ননু্দদদয 
াম্প্রদানও ভদনাবাদফয ওাযদে । ভুরভানযা াম্প্রদানও দাঙ্গা দত ননদিদদয 
ািস্ম প্রাে যক্ষা ওযায িনয , ননদিদদয ধভদ , াংসৃ্কনত ানুযদেয িনয নদ্বিানত 
তদেয ভাধযদভ ৃথও াঅফাবূনভয দাফী তুদরনের । াআনতা স্বাক্ষয কম , মনদ 
াঈভাদদদ াম্প্রদানও ম্প্রীনত নফদযভান থাওত , তদফ ভুরভানদদয নদ্বিানত 
তদেয ভাধযদভ ৃথও াঅফাবূনভয দাফী ওযায কওান প্রদািন নের না । ফযাং নদ্বিানত 
তে গ্রে ওযদত ননু্দযা ভুরভানদদয ফাধয ওদযনের । াঅদিা ননু্দ াংঔযাকনযি 
বাযদত াম্প্রদানও দাঙ্গা াংঔযারখু ভুরভান , নঔযা ওচুওািা দদে । নওন্তু 
ভুনরভ াংঔযাকনযি ফাাংরাদদ ফা ানওস্তাদন াংঔযারখু ননু্দযা ভাযা মানন । এনিাআ 
তয , এনিাআ াআনতা । ১৯৪০ াদরয রাদায প্রস্তাফ ১৯৪৬ াদর নযফনতদত দ 
এওনিভাত্ ভুনরভ স্বাধীন যাষ্ট্র ানওস্তান প্রস্তাদফ নযেত  । ানযনদদও বাযত 
স্বাধীদনয ফযাাদয ফৃনি যওাদযয নফনবন্ন নযওল্পনা ভুনরভ রীক এফাং ওাংদগ্র দ্বাযা 
প্রতযাঔান দত থাদও । ১৯৪৬ াদরয কপব্রুানয ভাদ প্রাদদনও ননফদাচদন 
ভুরভানদদয ৪৯৫ নি (তঔন ননু্দ  ভুরভানদদয াঅন নবন্ন নের )AA াঅদনয 
ভদধয ভুনরভ রীক কদনের ৪৩৪ নি াঅন । এয ভদধয ফাাংরা প্রদদদয ১১৯ নি 
াঅদনয ভদধয ভুনরভ রীক ি ওদযনের ১১৩নি াঅন । ১৯৪৬ াদর ভুনরভ 
াঅদন ভুনরভ রীদকয এ নফযাি নফি ভুনরভ রীকদও বাযদতয ভুরভানদদয 
এওভাত্ প্রনতনননধত্বীর দদর নযেত ওদয এফাং এওাআ াদথ বাযত নফবাদকয ভাধযদভ 
ানওস্তান প্রনতিায কমৌনিওতা তুদর ধদয । ভুনরভ রীক বানত কভাাম্মদ াঅরী 
নিন্না ানওস্তান দাফী ওযদর াংঔযারখু ভুরভানদদয াাংনফধাননও যক্ষা ওফদচয 
ভাধযদভ এও বাযদত থাওদত যািী নেদরন । এয প্রভাে নদদফ ফরা মা কম , নতনন 
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১৯৪৬ াদর কভ ভাদয নদদও কম ‚কওনফদনি নভন প্লান‛ এদনের , তা নতনন গ্রে 
ওদযনেদরন । এ প্লান এ ফরা দনের , বাযতদও এ , নফ  ন ৩নি গ্রুদ নফবি 
ওযা দফ । ননু্দ াংঔযাকনযি এরাওা কমভন ভারাি , কফাদম্ব , নফায , ভধয প্রদদ 
াআতযানদ ননদ দফ গ্রু ‚এ‛ । মুতম ংখ্যাগতরষ্ঠ এাকা কমভন াণ্িাফ , ননু্ধ 
, াঈিয নিভ ীভান্ত প্রদদ ননদ দফ ‛নফ‛ গ্রু এফাং ফাাংরা  াঅাভ ননদ দফ 
‚ন‛ গ্রু । এাআ নতননি গ্রু ননদ দফ বাযতী মুিযাষ্ট্র । (‚াঅত্মখাতী যািনীনতয 
নতনওার‛ , ‚১০০ ফেদযয যািনীনত‛ ) । তকন্তু ১৯৪৬ াদরয ১০ িুরাাআ ওাংদগ্র 
বানত িাযরার কনদরু এও াাংফানদও দম্মরদন ফদরন , ওাংদগ্র 
াংঔযাকনযিদদয ননদ কম কওান নদ্ধান্ত ননদত াদয । কনদরুয এ ফিফয ‚কওনফদনি 
নভন প্লান‛ এয ভৃতুয খিা । এ ফযাাদয প্রািন ওাংদগ্র বানত ভরানা াঅফুর 
ওারাভ াঅমাদ তায ‚াআনন্ডা াঈাআন নিিভ‛ গ্রদন্থ ফদরদেন , ‚১৯৪৬ াদরয বুর নের 
ভাখদ এফাং স্বাক্ষয - তথয নদদফ াঅনভ নরদঔ কমদত চাাআ িাযরার কনদরুয াআ 
নফফৃনত নের বুর ।‛ ভুনরভ রীক বানত কভাাম্মদ াঅরী নিন্না ফরদরন ‚াআাংদযি 
যওায থাওাওারীন াফস্থা ওাংদগ্র কনতাযা মঔন ননদিদদয াআোভত ননদিদদয ওথা 
াল্টাদেন তঔন াআাংদযিযা চদর ককদর এযা ওী ওযদফন তায কওান ননিতা কনাআ ।‛ 
(‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ ১ভ ঔন্ড)। কনদরুয াংঔযাকনযি তে এও বাযদত 
ননু্দ যািত্ব ওাদভ ওযদফ এফাং ১৯৩৭ াদরয ননফদাচদনয য ওাংদগ্র ানত 
প্রদদদ ভুরভানদদয ওী দুদদা দনেয ক াতীত ানবজ্ঞতায াঅদরাদও কভাাম্মদ 
াঅরী নিন্না এও বাযদতয াঅা তযাক ওদয ভুরভানদদয ানন্ত  ননযািায নদও 
নফদফচনা ওদয ানওস্তান দাফী াঅদাদয িনয ১৯৪৬ াদরয ১৬াআ াকাস্ট প্রতযক্ষ 
াংগ্রাভ নদফ ারদনয নদ্ধান্ত কনন । ফাাংরা ১৬াআ াকাস্ট প্রতযক্ষ াংগ্রাভ নদফ 
ারদনয িনয ভুনরভ রীক ঐ নদন ওরওাতায কদড়য ভাদি এও িনবায াঅদািন 
ওদয । ানওস্তান ািদদনয ভাধযদভ ফাাংরায ওৃনলিীনফ ভুরভানযা কিদক াঈিদফ , তা 
ওরওাতায ননু্দ বাাআদদয য র না । তাাআ তাযা বা াঅকত ভুরভানদদয 
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াঅক্রভে ওদয এফাং ভুরভানদদয রা ওরওাতায ানর-কনরদত দড় থাদও । ফড় 
দুবদাকযিনও কম , ১৯৪৬ এয ওরওাতায দাঙ্গাদও াদনদও াম্প্রদানও দাঙ্গা ফদর 
দানত্ব ারন ওদযদেন । াম্প্রদানও দাঙ্গা ফরদর ফতদভান প্রিন্ম ফুঝদফ ননু্দ  
ভুরভান াঈব ম্প্রদাদয ভদধয দাঙ্গা । নওন্তু ওরওাতায দাঙ্গা নের ননু্দ ওতৃদও 
ভুরভান ননধন । তদফ এিা নিও দাঙ্গা শুরু ায য ভুরভানযা াংকনিত দ 
নওেু ননু্দ ননধন ওদযনের । কম কওান দাঙ্গা দূফদর প্রনতক্ষ ায দক্ষয নওেুিা 
ক্ষনত ওদয । নওন্তু দাঙ্গায দানত্ব তাদদয াঈয দড় না । দূফদর ক্ষ চাাআদফ ফভ 
দাঙ্গা মাদত না  । ওাযে দাঙ্গা দর তাযা ক্ষনতগ্রস্ত দফ ফদচদ কফন । ১৯৪৬ 
াদর ওরওাতায িনাংঔযায ২৩% নের ভুরভান এফাং ফাওী ৭৭% র ননু্দ 
িনদকানি । এঔন মুনি নদদ নফদফচনা ওরুন ২৩% ভুরভান ওীবাদফ ৭৭% ননু্দ 
িনদকানিদও াঅক্রভে ওযদফ ? এ ফযাাদয াঅফুর ভনুয াঅভদ ‚াঅভায কদঔা 
যািনীনতয ঞ্চায ফেয‛ ২ ঔদন্ড (ঞ্চভ াংস্কযে ) ২১০ ৃিা নরদঔদেন , 
‚‚াঅভায ননতান্ত খননি াঅরীূয কওাদিদয এও তরুে ভুদেপ তয-তযাআ নওেুওাদরয 
িনয ভদনানফওায কযাদক াঅক্রান্ত াআানেদরন । নযিাািদ িি  ফস্ক াঈনওর 
ফযানযস্টাদযয ভত াঈচ্চননক্ষত ওৃনষ্টফান বরদরাওনদকদও ঔড়ক-যাভদা নদা তাদদয 
ভোয ফনস্তয ভুরভান নাযী-ুরুল  নশু -ফৃদ্ধদও তযা ওনযদত কদনঔাাআ ঐ তরুে 
ানওদভয বাফারু ভদন াভন ধাক্কা রানকানের ।‛ ২১২ ৃিা াঅদে ‚বায ওাি শুরু 
- । এমতন ময় খ্বর অত ছবাা , ওানরখাি , নভনিাফুরুি , 
ভাননওতরা  যাভফািায াআতযানদ স্থাদন -স্থাদন ভুরভানদদয াঈয ননু্দযা াঅক্রভে 
ওনযা াদনও ঔুন-িঔভ ওনযাদে । াল্পক্ষদেয ভদধয রহু-ভাঔা কাাও ড়া িনতা 
যি যনজিত তাওা াঈড়াাআা াঅত ফযনিদদয ওাুঁদধ ওনযা চানযনদও দত নভনের 
ওনযা াঅনদত রানকর ।‛ ানরাঅাদ তায ‚িাতী যািনীনত ১৯৪৫ দত ৭৫‛ এ 
নরদঔদেন ওরওাতায দাঙ্গা ভুরভানযা ফদচদ কফন ক্ষনতগ্রস্ত দনের । নফাদয 
ননদদদাল ননযী ভুরভাননদকদও াঈন্মি াম্প্রদানও ননু্দদদয াদত ওচুওািা াআদত 
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াআাদে । ওরওাতায দাঙ্গা ম্পদওদ যওায াাফুেীন াঅভদ ‚াঅত্মখাতী 
যািনীনতয নতনওার‛ ফাআদয ১ভ ঔদন্ড াঅনন্দ ফািায নত্ওায ১৯৯২ াংঔযা , মা 
১৯৮৯ াদরয ৮াআ নিদম্বয ুনাঃ প্রওানত দদে তা দত ননদম্নয াঈদৃ্ধনত নদদদেন - 
‚াআায ভাত্এও ভা ূদফদ কফাম্বাাআ দয ননু্দযা এওনি তুে ফযাাদয দরফদ্ধবাদফ 
াতনওদত াঅক্রভে ওনযা ১৭িন ািান তানধও ভুরভান নাকনযওদও তযা এফাং 
ফহু ননযাযাধ ভুরভাদনয কদাওানাি  ফাড়ীখয রুণ্ঠন ওযা দে ১৬াআ াকাস্ট 
প্রাতাঃওার মদন্ত ওনরওাতায ননু্দ  ভুরভানযা নননফদফাদদ াাান ফা ওনযা 
াঅনদতনের । ানত ফড় াফধানী ভুরভান মদন্ত াআা িাননদত ফা ফুনঝদত াদয নাাআ 
কম , ১৬াআ াকাস্ট তাুঁাদদয যদি ওনরওাতা ভানকযীয যািথ যনজিত ওনযফায 
িনয ননু্দ াধুযনলত ুনর ফাননী ননু্দ িনাধাযদেয াদথ কবীয লড়মদন্ত্র নরি 
যনাদে । --------- ভাননওতরায য কাবা ফািায , যাভফািায , ফাকফািায , 
বফানীূয , ওারীকজি , িারীকজি ভুরভান এরাওা  াআতস্ততাঃ নফনক্ষি ফাড়ীগুদরা 
াঅক্রান্ত  । নদ্বপ্রদযয ভদধয ননু্দযা এ ওর এরাওায ফহু ভুরভানদও তযা এফাং 
ফাড়ীখয নননিহ্ন ওনযা কদ । ------- ননযস্ত্র কাবামাত্ীদদয াঈয মঔন কফদভ 
রনিদািা কোযা এফাং নযবরফায াআতযানদ চনরদতনের , তঔন যাস্তায াঈব াশ্বদফতদী 
ননু্দ ফাড়ীগুনর াআদত কযভ কতর , াআিািদওর এনি  জ্বরন্ত ওরা ফনলদত াআদত 
থাদও । ------প্রা ফ ওনি থানায ানপায াআনচামদ নেদরন ননু্দ । কিনরদপান 
ানপনি নের ওামদতাঃ ননু্দদদয নযচারনাধীন । রারফািায ুনর কিদওাািাদদয 
ওদরার রুদভয প্রধান ওতদা নেদরন াভুরভান । এও ওথা কাযাাদদীয 
ভনন্ত্রবা োড়া কাআ কখায নফদদয নদদন ভুরভানদদয াঅন ফনরদত ফা তাানদকদও 
ানুভাত্ াাময ওনযদত াদয এভন কও তাাদদয নের না । ------ফযাওতা 
স্থানদত্বয নদও নদা নফাদযয াম্প্রদানও দাঙ্গা -াঙ্গাভা ূফদফতদী ভস্ত কযওিদ বঙ্গ 
ওনযানের । নফাদযয ভুরভান িনাংঔযা নের তওযা ১৪ িন ভাত্ । এাআ ওনি 
করাও তযায িনয নতন ভা ফযাী কঔাদন প্রস্তুনত চদর । -------- নফাদযয প্রথভ ৩ 
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নদদনয দাঙ্গা ২৫-৩০ ািায ভুরভান নশু  নয-নাযীয প্রাোনন খদি ।‛ (াঅনন্দ 
ফািায , ৮ নিদম্বয , ১৯৯২ াংঔযা , ১৯৮৯ ূে ভুরে । ) ওরওাতায দাঙ্গায 
প্রনতনক্রা নদদফ কনাাঔারী কিরা দাঙ্গা শুরু  । এঔাদন াংঔযাকনযষ্ট ভুরভানযা 
ননু্দ িনাধাযেদও তযা ওযদত থাদও । নওন্তু এ তযাওান্ডদও ওরওাতায ননু্দ 
নত্ওাগুদরা এভনবাদফ পুনরদম - পাুঁনন প্রচায ওদয কম , ওরওাতায এফাং নফাদযয 
দাঙ্গায ফযাওতা ফানড়দ কদ । এ ফযাাদয ওরওাতায াঅনন্দ ফািায নত্ওা ফদর , 
‚ওনরওাতায এাআ নযদভল মদজ্ঞ কনাাঔারী কিরায ফহু ভুরভান (ওরওাতা 
ফফাযত) ননত াআানের । ওাদিাআ ফদাদগ্র তথা াআায প্রনতনক্রা কদঔা কদ । -
----দাঙ্গায াঈস্কানী কমাকা ননু্দযা , দাঙ্গা শুরু  ভুরভানদদয াদত । দাঙ্গায 
াাান দুনি থানায এওদতয নওেু ওভ ননু্দ তাত  । তকন্তু ছনায়াখ্াী 
কিরায এাআ দাঙ্গায ঔফয এভন পরা ওনযা ওনরওাতায ননু্দ তদননও নত্ওাগুনর 
প্রওা ওনযদত থাদওন কম , বাফতায নদও নদা াঈা ওনরওাতায ভা তযাওান্ডদও 
িাদত কপনরা নদানের । ---- াঈদযাি নভথযা প্রচাযোয ভূদর কম াঈদেয রুক্কানত 
নের ভাত্ ে িা য াঈা প্রওা া নফাদয । (াঅনন্দ ফািায , ৮ নিদম্বয , 
১৯৯২ াংঔযা , ১৯৮৯ ূে ভুরে । ) াঅি মাযা নদ্বিানত তে বুর ফদরন এফাং এও 
ফাাংরায দক্ষ ওথা ফদরন , তাযা এওফায দা ওদয াঅভাদদয ূফদ াআনতািা কিদন 
ননদর বার  । ১৯৪৬ াদর ননু্দ িনতা ওতৃদও ভুরভান ননধন প্রভাে ওদয কদ এ 
াঈভাদদদ ননু্দ  ভুরভান িানত এওাদথ ফফা ওযদত াযদফ না । াফযাআ 
বাযত নফবাদকয প্রদািন াঅদে । এভনওী ফাাংরায ফাাংরা বালাবালী করাওিন ফাঙ্গারী 
দর , তাযা ননু্দ ফাঙ্গারী  ভুরভান ফাঙ্গারী এ দুনি াাংদ নফবি নের । প্রা 
৭৫০ফেয এ দুাআ িানত াাান ফফা ওযা দে তাযা এও িানতদত নযেত 
দত াদযনন । ফযাং তাদদয ধদভদয ভদধয াংসৃ্কতকত াথদওয এত কফন নিারী কম , 
নফকত ৭৫০ ফেয তাযা াাান ফফা ওদযদে নওন্তু তাদদয িীফনমাত্া , ানতয 
ধাযা ,াঅচায-াঅচযে , বার ফা ভন্দ রাকায ানুবূনতগুদরা নের নবন্ন । ফাাংরায ননু্দ 
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ফাঙ্গারীযা নের িনভদায , চাওুনযিীনফ , ফযফাী এফাং ভুরভান ফাঙ্গারী নের ওৃনলিীনফ 
। এ কশ্রেী নফবািন ওীবাদফ দদে , াঅনভ তা াআনতূদফদ াঅদরাচনা ওদযনে । ১৯০৫ 
াদর ফঙ্গবঙ্গ দনের , তঔন ননু্দযা ফঙ্গ ভাতায াঙ্গদেদন ওযা মাদফ না ফদর 
াঅদন্দারন শুরু ওযর এফাংপরাপর নদদফ ভুরভানদদযদও প্রাে নদদত র । াঅফায 
১৯৪৭ াদর কদ নফবাদকয ভ এও ফাাংরায ওথা াঈির , তঔন কাআ ননু্দ ফাফুযা 
কদঔর এও ফাাংরা বাযত দত াঅরাদা দর াভগ্রীওবাদফ ফাাংরা ভুনরভ 
াংঔযাকনযিতায ওাযদে তাযা ক্ষনতগ্রস্ত দফ । তাাআ ভাত্ নওেু নদদনয ফযফধাদন তাযা 
ফঙ্গ ভাতায াঙ্গ কেদন ওযদত যািী দরন । দুাআ ফাাংরা এও থাওায ফযাাদয ফাাংরায 
ভুনরভ রীক কনতৃদফৃন্দ এওভত নেদরন । এয ভদধয ভুনরভ রীদকয কাযাাদদী এফাং 
াঅফুর ানভ ধাযায কনতৃদফৃন্দযা স্বাধীন এও ফাাংরায দক্ষ নেদরন এফাং ভরানা 
াঅওযভ ঔাুঁ  ঔাুঁিা নানিভুনেন ধাযায কনতৃদফৃন্দযা এও ফাাংরা নওন্তু ানওস্তাদনয াদথ 
মুি ায ক্ষাতী নেদরন । এ ফযাাদয ভুনরভ রীক বানত কভাাম্মদ াঅরী 
নিন্না ফদরদেন স্বাধীন ফাাংরায ফযাাদয তায কওান াঅনি কনাআ । নিন্না ভদন 
ওযদতন ওনরওাতা োড়া ূফদ ফাাংরা র াথদীন । তাাআ নতনন ফঙ্গবদঙ্গয নফদক্ষ 
নেদরন । িনাফ ানরাঅাদ তায ‚িাতী যািনীনত ১৯৪৫ দত ৭৫‛ এয ২৫ ৃিা 
নরদঔদেন ‚ফদঙ্গয কবদেয যায কিিানযও ফদযাি ফঙ্গদদদও াঔন্ড এফাং স্বাধীন যাঔায 
িনয প্রচন্ড কচষ্টা ওদযনেদরন নিন্না এফাং ভুনরভ রীক এ প্রাদয প্রনত ূেদ ভথদন 
কদ ।‛ এ ফাআদয ১৯ ৃিা াঅদে ১৯৪৭ াদরয ১১াআ কভ ভুনরভ রীদকয াঅফুর 
ানভ এফাং যৎ চন্দ্র ফু ওরওাতায কাদূয াঅশ্রদভ ভাত্মা কানন্ধয াদথ াঔন্ড 
স্বাধীন ফাাংরায িনয াঅদরাচনা ওদযন । ১৫াআ কভ স্বাধীন াঔন্ড ফঙ্গদদ প্রদচষ্টায 
াগ্রকনত াঅফনত ওযায িনয নিন্নায াদথ কাযাাদদী নদেীদত এও তফিদও 
নভনরত ন । কানন্ধয াদথ াঅফুর ানদভয ওী ওথা দনের , তা এ ফাআদ াঈদেঔ 
কনাআ । এ ফযাাদয িনাফ াঅফুর াঅাদ তায ‚এও ফেদযয যািনীনত‛ ফাআদয 
২৬৬ ৃিা ‚াঔন্ড ফাাংরায স্বপ্ন‛ ফাআ দত াঈদৃ্ধত ওদযদেন । ‚কানন্ধ াঅফুর ানভদও 
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প্রশ্ন ওদযনেদরন , াঅনন কম ফাঙ্গারী াংসৃ্কনতয ওথা ফদরদেন , তায ভূর াঈৎ 
াঈননলদ , ফতদভানওাদর যফীন্দ্রনাথ তাদও শুধু ফঙ্গদদ ন , ফদবাযতী রূদ প্রওা 
ওদযদেন । ফঙ্গদদ নও কস্বো বাযতদও মুিযাষ্ট্র কিদনয িনয াঅহ্বান িানাদফ ? 
এ প্রদশ্নয িফাদফ াঅফুর ানভ ননরুিয নেদরন ।‛ (াঔন্ড ফাাংরায স্বপ্ন , াঅান 
াঈো , ৃিা ১৬১,১৬২) । গাতির এ বক্তববযর মার্যমক  ননু্দ ভাননওতা ওী নের 
, তা নযস্কায দ াঈদি । তাাআ যফীন্দ্রনাদথয নচন্তা ধাযা ানুাযীযা নিভ ফাাংরায 
ননু্দ ফাঙ্গারীযা ওঔন বাযত দত ৃথও ায নচন্তা াঅি মদন্ত ওদযনন এফাং 
ওযদফ না । তাআ ১৯৪৭ াদর ওাংদগ্র  ভস্ত ননু্দ কনতৃদফৃন্দ নেদরন ফাাংরা 
নফবনিওযদেয দক্ষ । তদফ যৎ ফু , নওযে াংওদযয ভত নওেু াঈদায কনতৃদফৃন্দ 
এও ফাাংরায দক্ষ নেদরন , নওন্তু ননু্দ িনকদেয ভদধয তাযা কওান প্রবাফ ৃনষ্ট ওযদত 
াদযননন । এবাদফ নফনবন্ন খাত প্রনতখাদতয ভাধযদভ ১৯৪৭ াদর ১৪ াআ াকাষ্ট বাযত 
নফবি  এফাং াাংঔয ভুরভাদনয প্রাোননয ভাধযদভ নিভ াজিাফ , ননু্ধ , 
কফরুনচস্তান , াঈিয নিভ ীভান্ত প্রদদ এফাং ািায ভাাআর দূদযয ূফদফাাংরা ননদ 
ানওস্তান কনিত  । াতএফ াঅভযা ননাঃদন্দদ ফরদত ানয , ১৯৪৭ াদরয ১৪াআ 
াকাস্ট ানওস্তান ািদদনয ভাধযদভ স্বাধীন দনের নিভ াজিাফ , ননু্ধ , কফরুনচস্তান 
, াঈিয নিভ ীভান্ত প্রদদ এফাং ািায ভাাআর দূদযয ূফদফাাংরায িনকে । এওাআ 
বাদফ ১৯৪৭ াদরয ১৫াআ াকাস্ট নিভ ফাাংরায িনকে স্বাধীন দনের বাযদতয 
াদথ ান্তবূদনিয ভাধযদভ । ূফদ ফাাংরায িনকে স্বাধীন ায নেদন াফদান নের 
নফাফ নরভুো , নফাফ াঅরী , কাদন ীদ কাদযাাদদী , কদয ফাাংরা পিরুর 
ও , ঔাুঁিা নানিভ াঈনেন , ভরানা াঅওযভ ঔাুঁ এফাং কনতৃদদত্ব নেদরন কভাাম্মদ াঅরী 
নিন্না । এঔাদন এওনি প্রশ্ন স্বাবানফও বাদফ কদঔা কদ , তাদর ১৯৭১ ার ূফদ 
ফাাংরায িনয ওী নের ? ১৯৭১ াদর ূফদ ফাাংরা (৫৬ এয াংনফধান ানুমাী ূফদ 
ানওস্তান) ানওস্তান দত াঅরাদা দ স্বাধীন যাদষ্ট্র নযেত  । কািাওথা ূফদ 
ফাাংরায িনকে স্বাধীন দনের ১৯৪৭ াদরয ১৪াআ াকাস্ট এফাং ূফদ ফাাংরা এরাওা 
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ঐ ভ নের ানওস্তাদনয ান্তবূদি এওনি প্রদদ এফাং ১৯৭১ াদর এ প্রদদ 
ৃনথফীয ভাননচদত্ এওনি স্বাধীন যাষ্ট্র নদদফ াঅত্মপ্রওা ওদয । ওথাগুদরা নরঔদত 
দে এ ওাযদে কম , াআনতাদয এত নফওৃনত দদে কম , তরুে প্রিন্ম ভদন ওদয কম 
, ১৯৪৭ দত ১৯৭১ এ ২৪ ফেয ূফদ ফাাংরা নের যাধীন । নওন্তু াঅভযা কম াআনতা 
কদদঔনে , ক াআনতা ফদর কদ ানওস্তান প্রানিয কক্ষদত্ ফদচদ কফন াফদান নের 
ফাাংরায িনকদেয । ফাাংরায িনকদেয যদিয াঈযাআ ানওস্তান দনের । ৪৬ এয 
ওরওাতায দাঙ্গা , মা াআনতূদফদ াঅদরানচত দদে , তা বাযত নফবনিদও নননিত ওদয 
কদ । যািনননতও ভত াথদদওযয ওাযদে এফাং ানওস্তান কনাফাননীয বুর 
দদক্ষদয িনয ূফদ ফাাংরা নতুন স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদদ নযেত  । ৯০ এয 
দদও কানবদত াআাঈননন এও যাষ্ট্র নের এফাং দয নফনবন্ন স্বাধীন যাদষ্ট্র নফবি  
। নওন্তু তায িনকে কানবদত াআাঈননদনয ভ স্বাধীন নের এফাং াঅরাদা ায 
য স্বাধীন নের । াঅফায নদ্বতী নফশ্বমুদদ্ধয য িাভদানী ূফদ  নিভ দুনি াাংদ 
নফবি  । তাদর নও ূফদ  নিভ িাভদানীয িনকে কদ নফনবনিয ভাধযদভ নতুন 
ওদয স্বাধীন দদে ? ূফদ  নিভ িাভদানী াঅফায এওনত্ত র । তঔন িনকদেয 
স্বাধীনতায াফস্থানি ওী দফ ? ভূর ওথা র যাষ্ট্র  িনকদেয ভদধয াথদওয যদদে । 
মনদ কওান বূঔদন্ডয নাকনযও স্বাধীন থাদও , তদফ ঐ বূঔন্ড এওানধও াাংদ নফবি 
দ নতুন যাদষ্ট্রয ৃনষ্ট ওযদর ফা ুনযা এওনত্ত দর িনকদেয স্বাধীনতায কওান 
নযফতদন দফ না । ফাাংরায ভুরভানযা ২০০ ফেয ফৃনিদদয াদথ াংগ্রাভ ওদয 
তাদদয াত দত ১৯৪৭ াদরয ১৪াআ াকাস্ট স্বাধীনতা রাব ওদয । ূদফদয 
াঅদরাচনা কদদঔনে কাযাাদদী , কদযফাাংরা , াঅফুর ানভ াঔন্ড ফাাংরা 
কচদনেদরন । এ প্রস্তাদফ ভুরীক বানত নিন্না যািী দর ওাংদগ্র যািী  নন 
। াঅফায স্বাধীন ূফদ ফাাংরায দাফী তঔন কওাঈ ওদযননন । ওাযে ূফদ ফাাংরায ৮০% 
িনকে ভুরভান া এফাং এয চাযধাদয ননু্দ বাযত থাওা ূফদ ফাাংরায স্বাধীনতা 
যক্ষা ওযা ওনিন দফ ফদর তৎওারীন ফাাংরায কনতৃদফন্দ এ দাফী তুদরননন । তাাআ 
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াঔন্ড ফাাংরা না াায ওাযদে ূফদ ফাাংরায িনকে স্বতসূ্ফতদবাদফ এফাং নদরি 
াঞ্চর কেদবাদিয ভাধযদভ ানওস্তাদন কমাক কদ । ১৯৪৭ াদরয ১৪াআ াকাষ্ট ূফদ 
ফাাংরায িনকে ওী নযভাে াঅনদন্দা ওদযনের , তা িানায িনয াঅানভরীক কনতা 
এফাং ানওস্তাদনয কওন্দ্রী ভনন্ত্র িনাফ াঅফুর ভনুয াঅভদদয ‚াঅভায কদঔা ঞ্চা 
ফেয‛ ২ ঔন্ড াধযন ওযদর িানা মাদফ । ূফদ ফাাংরা ২৪ ফেয ানওস্তাদনয াদথ 
নের । এাআ ২৪ ফেদয ভদধয প্রথভ ১১ ফেয নের কফাভনযও ান ১৩ ফেয নের 
াভনযও ান । এ ভওাদর ূফদ ফাাংরায ঔাুঁিা নানিভাঈনেন , ফগুড়ায কভাাম্মদ 
াঅরী , কাদন ীদ কাযাাদদী ানওস্তাদনয প্রধানভন্ত্রী নেদরন । ১৯৫৮ াদরয 
াভনযও াদনয ূফদফতদী ভ মদন্ত ানওস্তাদনয কওন্দ্রী যওাদয ভুনরভ রীক , 
ওৃলও-শ্রনভও রীক এফাং াঅানভরীক নের । এয ভদধয ভুনরভ রীক নের াযা 
ানওস্তান ফযাী এওনি দর এফাং ওৃলও-শ্রনভও রীক  াঅানভরীক র ূফদ ফাাংরা 
নবনিও াঅঞ্চনরও দর । াঅফায ূফদ ফাাংরা প্রদদ ানত দনের মুিিণ্ট এফাং 
াঅানভরীদকয ভাধযদভ । অআউববর ামতরক লাবনর ময় পূবয বাংার 
গভণযর তেবন ছমানাবয়ম খ্ান , নতনন এ কদদযাআ ভানুল নেদরন । এঔন 
াঅদরাচনা ওযফ ূফদ ফাাংরা কওন ানওস্তান দত কফনযদ ককর ? এয াঈিয 
াদনওগুদরা । প্রথভ ওাযেিা র ূফদ ফাাংরায াদথ ানওস্তাদনয ফাওী াাংদয দূযত্ব 
র ১০০০ ভাাআর এফাং কওান যানয কমাকাদমাক নের না । তিতীয় কারণ  
ভাাগত পাথযকয এবং বাঙ্গাী জাতীয়তাবাবদর প্রকাল । তৃতী ওাযে র 
নতুন ভধযনফি কশ্রেী মাযা াঅয কফন ক্ষভতায কওদন্দ্র কমদত চানের । এ ভস্ত 
ওাযদেয াদথ মুি নের ানওস্তানদও নফবি ওযায িনয বাযদতয কচষ্টা । বাযত তায 
ানুচযদদয ভাধযদভ ফভ কচষ্টা ওদযদে ানওস্তাদন এওনি ানস্থনতীর নযদফ ৃনষ্ট 
ওযা । তদফ এিা নিও ানওস্তাদনয কনতৃদফৃন্দ ক ুদমাক বাযতদও ততনয ওদয 
নদদনেদরন । ানওস্তান ৃনষ্টয য প্রথভ ভযা কদঔা কদ বালা ননদ । যফতদীদত 
মাযা বালা াঅদন্দারন কদদঔ নাাআ , তাদদযদও কদা দদে এয নফওৃত ফযাঔযা । াঅি 
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ফরা  নিভ ানওস্তাননযা াঅভাদদয ভুদঔয বালা কওদড় ননদত কচদনের । ১৯৪৮ 
াদর কযদওাদদয ভদাদন কভাাম্মদ াঅরী নিন্না কম বালে নদদনেদরন , কঔাদন 
নতনন স্পষ্টবাদফ ফদর নেদরন ‚ানওস্তাদনয যাষ্ট্রবালা কওান াঞ্চদরয বালা া াঈনচত 
দফ না । তাাআ াঈদুদ দফ ানওস্তাদনয যাষ্ট্র বালা । নওন্তু প্রদদদয বালা ওী দফ তা 
ননধদাযে ওযদফ ঐ প্রদদদয িনকে ।‛ এঔন প্রদদদয বালা ফাাংরা দর াঅভাদদয 
ভুদঔয বালা ওীবাদও কওদড় কনা র ? ফতদভান নিভ ফাাংরা প্রদদদয বালা ফাাংরা 
নওন্তু যাষ্ট্রবালা ননন্দ  াআাংদযনি । তাদর ওী াঅভযা ফরফ বাযত যওায নিভ 
ফদঙ্গয ভানুদলয ভুদঔয বালা কওদড় ননদদে ? বালা তননও িনাফ ানর াঅাদদয 
‚িাতী যািনীনত ১৯৪৫দত ৭৫‛ ফাআ এ িনাফ নিন্নায ুদযা বালেনি কদা াঅদে 
। প্রওৃতদক্ষ াঈদুদ ানওস্তাদনয কওান াঞ্চদরয বালা নের না । কমভন াজিাদফয বালা 
দে াজিানফ , ীভান্ত প্রদদদয বালা তু , কফরুনচস্তাদনয বালা ফারুচ , ননু্ধ 
প্রদদদয বালা ননন্ধ এফাং ূফদ ফাাংরায বালা দে ফাাংরা । কমদতু াঈদুদ কওান 
াঞ্চদরয বালা নের না এফাং এনি নের ননক্ষত ভুরভানদদয বালা (ঢাওায নফাফ 
নযফায মাদদয াফদাদন এফাং িনভয াঈয ঢাওা নফশ্বনফদযার প্রনতনিত দদে , 
তাদদয বালা নের াঈদুদ) কদতু াঈদুদদও যাষ্ট্রবালা ওযায নদ্ধান্ত কনা দনের , মাদত 
কওান াঞ্চর দাফী ওযদত না াদয াভুও াঞ্চদরয বালাদও যাষ্ট্রবালা ওযা দদে । 
এঔাদন কিদন যাঔািা বার দফ কম , কভাকর াঅভদর ননন্দ বালায াংসৃ্কত ব্দগুদরা 
ফাদ নদদ পাদী দব্দয াঅনধদওযয ভাধযদভ াঈদুদ বালায ৃনষ্ট  , মা ভুরভানদদয 
ননওি গ্রেদমাকয বালা নযেত  । কভাখর াঅভর দত াঈদুদ বালায নফওা খদি । 
নওন্তু াধাযে ভানুল মাদত ননি ভাতৃবালা ওথা ফরদত াদয , ক িনয ফরা দনের 
প্রদদদয বালা ওী দফ তা প্রাদদনও নযলদ ননধদাযে ওযদফ । পদর ূফদ ফাাংরা 
প্রাদদনও যওায ১৯৪৮ াদরয ৮াআ এনপ্রর প্রদদদয যওানয বালা  নক্ষা 
প্রনতিাদনয বালা ফাাংরা দফ ফদর নদ্ধান্ত গ্রে ওদয । (িাতী যািনীনত , ানর 
াঅাদ) এাআ নদ্ধান্তাআ ফদর কদ ূফদ ফাাংরায যওানয বালা ফাাংরা দফ এফাং নফদযারদ 
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ফাাংরা বালা নক্ষা কদা দফ । ফতদভান প্রিদন্ময ওাদে ভদন দত দয , ক ভ 
ূফদ ফাাংরায ফাাআ যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দক্ষ নেদরন । ফাস্তদফ ক ভ ূফদ ফাাংরায 
ফাাআ ফাাংরা বালায দক্ষ নেদরন না । তদফ মাযা ফাাংরায নফদক্ষ নেদরন , তাযা নওন্তু 
প্রাদদনও বালা ফাাংরা দফ , এ ফযাাদয এওভত নেদরন । ভতনফদযাধ দে কওদন্দ্র 
বালা ফাাংরা না াঈদুদ দফ । 

বালা তননও ানর াঅাদদয ‚িাতী যািনীনত‛ ফাআদয ৫২ ৃিা ফদরন ‚ঢাওা 
দযয াঅনদফাীযা যাষ্ট্রবালা াঅদন্দারদনয কখাযনফদযাধী নের । তাাদদয দৃনষ্টদত 
াঅভাদদয াঅদন্দারন নের ভুনরভ ঐওয নফনষ্টওাযী  ননু্দদদয দ্বাযা ানুপ্রানেত ।‛ 
বালা াঅদন্দারদনয ানত গুরুত্বূেদ ফাআ িনাফ কভাস্তপা ওাভাদরয ‚বালা াঅদন্দারনাঃ 
াতচনে কথদও ফাান্ন‛ ফাআদ ৩৫ িন বালা তননদওয াক্ষাৎওায কনা দদে । 
এ ফাআ দত নওেু নফল াঅনভ তুদর ধযফ । ৬৮ ৃিা বালা তননও কভাাম্মদ কতাাা 
ফদরদেন ,‚যাষ্ট্রবালা ফাাংরায স্বদক্ষ াআদতায নফনর ওযদত নকদ োত্যা এওনদন 
চওফািাদয িনতা ওতৃদও কখযা  । তঔন নযনস্থনত ঔুফাআ প্রনতওূর নের । োত্যা 
াঈদিনিত িনতায াভদন াা াফস্থায মু্মঔীন  । ‛ ৪৩ ৃিা বালা 
াঅদন্দারদনয াগ্রনথও , তভুনেন ভিনরদয প্রনতিাতা নপ্রনোর িনাফ াঅফুর 
ওাদভ ফদরদেন , ‚নতযওায ফরদত ওী এ ফাআনি (যাষ্ট্রবালা ফাাংরা না াঈদুদ ) কওনায 
ভত ৫ িন করাও প্রথদভ ওযাম্পাদ াা মা নন । ------ ওযম্পাদ তঔনওায 
কশ্রি নক্ষা কওন্দ্র ভুনরভ র  পিরুর ও দর াঅভযা যাষ্ট্রবালা ফাাংরায ফযাাদয 
তফিও ওযায কচষ্টা ওযদত নকদ ফযথদ দ নপদয এদনে ।‛ ৫৫ ৃিা াঅদে 
‚স্বনাভঔযাত কভৌরানা দীন কভাাম্মদ াদফ প্রভুঔদও কওন্দ্র ওদয নফনবন্ন ভো  
ভপস্বদরয ফহু স্থাদন াঈদুদদও ভথদন ওদয ফহু বা ওযা  । এযা ওদও রাঔ 
দস্তঔত কমাকাড় ওদয কওন্দ্রী যওাদয ওাদে এও কভদভাদযন্ডাভ ক ওদযন । ‛ ৫৭ 
ৃিা াঅদে ‚ানযানয স্থাদন াঅদন্দারন েনড়দ দড় । নওন্তু কওাথা াভগ্রীওবাদফ 
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িনাধাযদেয কতভন নক্র ভথদন ানন । ওভদী  োত্দদয ভদধযাআ নফদল ওদয এ 
াঅদন্দারন ীভাফদ্ধ নের ।‛ ৬৩ ৃিা াঅদে ‚নননফদচাদয গুরী ওদয (২১ক কপব্রুানয) 
যওায তাদও াঅগুদনয ভত চানযনদদও েনড়দ কদ । ----কম ঢাওায িনাধাযে 
১৯৪৮ াদর াঈদুদয দক্ষ কথদও যওাযদও ফযওদভয াাময ওদযদে , তাযা 
যওাদযয াঈয কক্ষদ মা ।‛ াঈদযয প্রনতনি ফিফয বালা াঅদন্দারদনয ভূর 
াঈদদযািা নপ্রনোর াঅফুর ওাদদভয । এঔন নিও াআনতা কওাননি ? বালা 
াঅদন্দারদনয ভূর াঈদদযািা নপ্রনোর াঅফুর ওাদদভয না ফতদভান ওাদরয ল্টন 
ভদাদনয ফিফয ? এ ফযাাদয ািওযাাআ নদ্ধান্ত ননদফন । ২১ক কপব্রুানযয খিনায 
য নীনতকতবাদফ ফাাংরাদও যাষ্ট্রবালা ওযািা কভদন কনা  এফাং ৫৬ এয াংনফধাদন 
ফাাংরা যাষ্ট্রবালায ভমদাদা া । তভুনেন ভিনরদয ভাধযদভ যাষ্ট্রবালায াঅদন্দারন 
ননভতানন্ত্রও দথ এনকদ মানের । নওন্তু এ াঅদন্দরদনয নবতদয ঢুদও বাযতী 
ননু্দযা ানওস্তাদন ানস্থনতীর নযনস্থনত ৃনষ্টয াতাযা ওদযনের । এ ননু্দযা ওাি 
ওযনেদরন ওভুযননস্ট ানিদয ফযানাদয । এ ফযাদয নফনষ্ট বালা তননও এফাং ফাভধাযায 
যািনীনতয াদথ ম্পওদমুি িনাফ কািীাঈর ও ফদরদেন ‚এঔানওায ওনভাঈননস্ট 
ানিদয ননিস্ব কওান ওভদ দ্ধনত নের না । প্রওৃতদক্ষ এঔানওায ওনভাঈননস্ট ানিদ 
নের বাযতী ওনভাঈননস্ট ানিদয করিুড় নফদল । বাযতী ওনভাঈননস্ট ানিদয 
ওভদযিযা কতা নেদরন প্রা ফাাআ ননু্দ । তাযা াঅদদদয নদও কথদও মতিুওু 
ওনভাঈননস্ট নেদরন , তায কচদ কফন নেদরন ননু্দ ।‛ (এওাআ ফাআদয ১৮৮ , ১৮৯ 
ৃিা) । এআ কতমউতনস্টরা পরবতীবত অওয়াতমীবগর ঘাবড় ওয়ার বয় 
পাতকস্তাবনর নফবনিদত গুরুত্বূেদ বূনভওা ারন ওদযদে এফাং এঔন াঅানভরীদকয 
খাড় দত এাআ ওনভাঈননস্ট বূতযা দূযীবূত না ায ওাযদে াঅানভরীদকয াদনও 
ওাি এ কদদয াংঔযাগুরু ভুরভানদদয ানুবূনতদত াঅখাত ওযদে । াঅানভরীক 
তায খাড় দত এ ওনভাঈননস্ট বূতগুদরা দূয ওযদত াযদর , তাযা এ কদদয 
াংঔযাগুরু ভুরভানদদয াঅদযা ওাদেয দদর নযেত দত াযত । বালা াঅদন্দারদনয 
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ভাধযদভ কওাঈ কওাঈ ভনন্ত্রত্ব  যাষ্ট্রদুদতয দ ফানকদ কনায কচষ্টা ওদযনেদরন । িনাফ 
াঅফুর ওাদভ ফদরদেন , ‚ াদনও এভ ,এর,এ (াঅাআনবায দয) ফড় ফড় ওথা 
ফদর মান , াঅয াঅদন্দারদনয ুদমাদক যাষ্ট্রদূদতয দ ফা ভনন্ত্রত্ব রাব ওদযন ।‛(এওাআ 
ফাআদয ৫৪ ৃিা) । এ ফযাাদয বালা তননও কভাাম্মদ কতাাা ফদরন ‚এওনদন 
াঅনভ  তািাঈনেন (প্রফাী যওাদযয প্রধানভনন্ত্র) াঅাআন নযলদদয দয কভাাঃ 
কতাপাির াঅরীয ফাড়ীদত মাাআ । নতনন াঅভাদদয কদদঔাআ দূয কথদও চীৎওায ওদয 
ফদর াঈিদরন াঅদয এদা এদা কতাভাদদয ঔফয াঅদে । ----- কতাভযা দুনি ভনন্ত্রত্ব  
এওনি যাষ্ট্রদূদতয দ াে । ভুনিফ (ফঙ্গফনু্ধ ) কতাভাদদয নওেু ফদরনন । ---- কঔ 
ভুনিফ বালা াঅদন্দারদনয প্রােনিদও ------ ক্ষভতায করাদব ফযফায ওযদরন ।‛ 
(এওাআ ফাআদয ৭১ ৃিা ) । ভাা সতনক জনাব ত অাদ তবখ্বেন , 
‚কাযাাদদী গ্রুদয ওামদত নত্দনতা কভাাম্মদ াঅরী কচৌধূযীদও িক্ষদদদ (ফাভদা) 
যাষ্ট্রদূত ওযা াআর এফাং কতাপাির াঅরী  িাাঃ াঅবু্দর কভািাদরফ ভাদরও 
নানিভুনেদনয ভন্ত্রীবা ভনন্ত্রত্ব গ্রে ওনযদরন ।‛ (িাতী যািনীনত , ৭৩ ৃিা ) । 
বতয মান প্রজন্ম এমন একটি ধাযো কদদে কম , বালা াঅদন্দারন নের নিভ 
ানওস্তানীদদয নফরুদদ্ধ । প্রওৃতদক্ষ বালা াঅদন্দারন নের তৎওারীন ভুনরভ রীক 
যওাদযয নফরুদদ্ধ । ওাযে ক ভ কওদন্দ্র  প্রদদদ ভুনরভ রীক যওায নের । 
বালা াঅদন্দারদনয ভূর ধাক্কানি নকদনের ূফদ ফাাংরা ভুনরভ রীক যওাদযয াঈয । 
২১ ক কপব্রুানযয দযয নদন ২২ক কপব্রুানয ঢাওা কম নভনের দনের , ক 
নভনেদরয কোকান নের - 
‚নাযাদ তাওফীয াঅোহু াঅওফয 
যাষ্ট্রবালা ফাাংরা চাাআ 
াঈদুদ-ফাাংরা নফদযাধ কনাআ 
ঔুনী নূরুর াঅভীদনয নফচায চাাআ 
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ঔুদনয ফদরা ঔুন চাাআ ।‛ (িাতী যািনীনত , ১৪৩ ৃিা) াঈদযয এাআ কোকান স্পষ্ট 
ফদর কদ , নফদবাক্ষওাযীদদয াঅদক্রা নের ূফদ ফাাংরায ভুনরভ রীদকয নুরুর াঅভীন 
যওাদযয াঈয। ২১ক কপব্রুানযয গুনরফলদদেয ওাযদোআ ১৯৫৪ াদরয ননফদাচদন 
ভুনরভ রীক ূফদ ফাাংরা মুিিদণ্টয ননওি যানিত  । ১৯৫২ াদরয ২১ক 
কপব্রুমানয ূফদ ফাাংরায ভুনরভ রীক যওায িনতায াঈয কম গুনর চানরদনের , ক 
গুনর চারাদনা াঅি নও ফন্ধ দ নকদদে ? াঅি কেতদন্ত্রয িনয কম াঅদন্দারন 
দনের ক াঅদন্দারদন এযাদ যওায গুনর চারা নন ? াননা এফাং ঔাদরদা 
নিায যওায নফনবন্ন ভদ গুনর চারা নন ? ৭২-৭৫এয িানতয নতা কঔ ভুনিফুয 
যভাদনয যওায গুনর চারা নন ? গুনর চানরদ নযাি নওদাযদও তযা ওযা  
নন ? প্রনতনি যওায গুনর চারাদনায এওনিাআ ফযাঔযা কদ । ‚যওানয ম্পদ  
াঅাআন ৃাংঔরা যক্ষায িনয ভাযভুঔী িনতাদও ননন্ত্রে ওযায িনয যওায ফাধয দ 
গুনর চানরদদে ।‛ গুনরদত ভাযা মা াধাযে িনকে এফাং রাবফান ন কনতৃদফৃন্দ । 
১৯৪৮ াদর ফাাংরা বালা ূফদ ফাাংরায প্রাদদনও বালায ভমদাদা া এফাং ৫৬ াদর 
যাষ্ট্র বালায ভমদাদা া । তদফ াঅি কওন ূফদ ফাাংরা স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদদ নযেত 
ায য াঅভযা াঅভাদদয ন্তানদদয াআাংনর নভনিাভ সু্কদর ািাাআ ? প্রনতনি 
নফশ্বনফদযারদ নক্ষায ভাধযভ কওন াআাংদযনি ? ানপ - াঅদারদত কওন ফাাংরায 
ুদযাুনয প্রচরন র না ? এয াঈিযনি যদদে বালা তননও িনাফ ানর াঅাদদয 
‚িাতী যািনীনত‛ ফাআদয ১৩৪ ৃিা । অতম জাতন না ভাা সতনক ত 
অাদ এ তববয়র প্রতত তচন্তা কবরবেন তকনা ? কঔাদন ফরা দদে ‚ যাত 
প্রা ১,৩০ নভননদি ূফদ ানওস্তান াঅানভরীদকয াধাযে ম্পাদও িনাফ াভুর 
ও াংগ্রাভ নযলদদয এাআ বা নফদফচনায িনয ননদম্নাি প্রস্তাফ ক ওদযন - '' 
Resolved that in vew of the promulgation of the section 144 -------- the 

committee will ipso facto stand dissolved . '' াথদাৎ বালা াঅদন্দারদনয াংগ্রাভ 
নযলদদয বা াঅদন্দারনওাযী িনাফ াভুর ও প্রস্তাফনি ফাাংরা না নদদ 
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াআাংদযনি বালা নদদরন , াঅয দাফী ওযদেন যাষ্ট্রবালা ফাাংরা চাাআ ! প্রওৃতদক্ষ বালা 
াঅদন্দারন শুরু দনের াঈদুদ ফা নিভ ানওস্তানীদদয নফরুদদ্ধ ন ফযাং াঈদুদয 
াাান ফাাংরাদও যাষ্ট্রবালায ভমদাদা কদায িনয । এ াঅদন্দারদনয নেদন নের িাঃ 
কভাাম্মদ ীদুো , ভরানা াঅওযভ ঔাুঁ , ওনফ পযরুঔ াঅভদ , িনাফ াঅবু্দর 
কপুয , নপ্রনোর াঅফুর ওাদভ প্রভুদঔয ভৎ াঈদদযাক । নওন্তু এ াঅদন্দারন দত ূফদ 
ফাাংরায কনতৃদফৃন্দ পাদা রাব ওযায কচষ্টা ওদযদেন , কওাঈ দদেন যাষ্ট্রদূত এফাং 
কওাঈ কওাঈ দদেন ভনন্ত্র এফাং এিাদও াআুয ওদয ননি দরদও ওদযদেন নিারী । 
তদফ এিা নিও বালা াঅদন্দারন যফনতদদত ফাঙ্গানর িাতীতাফাদদয নফওাদ গুরুত্বূেদ 
বূনভওা ারন ওদযদে । বালা াঅদন্দারদন মাযা াাংগ্রে ওদযন , তাদদয ওাদযা ভদন 
ূফদ ফাাংরাদও স্বাধীন যাষ্ট্র ওযায কওান নচন্তা নের না । এ ফযাাদয বালা তননও িনাফ 
কভাাম্মদ কতাাা ফদরন , তাদদয ভদন কওান স্বাধীন যাষ্ট্র কড়ায কওান নচন্তা নের না । 
(বালা াঅদন্দারন াতচনে দত ফাান্ন , ৮১ ৃিা , ১ভ প্রওা কপব্রুানয,১৯৮৭, 
কভাস্তপা ওাভার ) । ‚ফদদরী যাষ্ট্রবালা ওভদনযলদদয ‛ াঅহ্বাও এফাং বালা তননও 
িনাফ ওািী ককারাভ ভাফুফ ফদরন ‚ াফযাআ (বালা ভযায ভাধান) তা 
ানওস্তাদনয যাষ্ট্র ওািাদভায নবতয কথদও । ওাযে ানওস্তান াঅদন্দারন নের াঅভাদদয 
কবীয নফশ্বা এফাং এওাগ্র াংগ্রাদভয পরশ্রুনত ।‛ (বালা াঅদন্দারন াতচনে দত 
ফাান্ন , ১৯৫ ৃিা , কভাস্তপা ওাভার ) । শুর্ু তাআ নয় জনাব ছগাাম অজম , 
কভৌরফী পনযদ াঅভদ  াদনদওাআ মাযা বালা াঅদন্দারন ওদযনেদরন তাযা স্বাধীন 
যাষ্ট্র নদদফ ফাাংরাদদদয াঈদ্ভদফয নফদযাধীতা ওদযনেদরন । ভূর ওথা র াঅি বালা 
াঅদন্দারনদও কমবাদফাআ ফযাঔযা ওযা াঈও না কওন ক ভ বালা াঅদন্দারন নের 
ানওস্তাদনয যাষ্ট্র ওািাদভায নবতয ফাাংরা বালাদও যাষ্ট্রবালায ভমদাদা কদা । বালা 
াঅদন্দারন ওদযনের োত্যা এফাং এয ুনফধা ননদনের যািনীনতনফদযা । নওেু ুনফধায 
ওথা াআনতূদফদ াঅদরাচনা ওযা দদে । ২১ক কপব্রুানয খিনায ওাযদে ১৯৫৪ 
াদরয ূফদ ফাাংরা প্রাদদনও ননফদাচদন মুিপদণ্টয ননওি ক্ষভতাীন ভুনরভ রীক 
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কাচনীবাদফ যানিত  । াঅানভরীক , ওৃলও-শ্রনভও ানিদ , ানওস্তান কনিাদভ 
াআরাভী , কঔরাপদত যাব্বানী , ানওস্তান কেতন্ত্রী দরভূদও ননদ মুিিণ্ট কনিত 
 । মুিিদণ্টয ২১ দপায ভূর নীনত নের , ‚কওাযান  ুন্নায কভৌনরও নীনতয 
কঔরাপ কওান াঅাআন প্রেন ওযা াআদফ না এফাং াআরাদভয াভয  ভ্রাতৃদত্বয নবনিদত 
নাকনযও িীফন ধাযদেয ফযফস্থা ওযা াআদফ ।‛ (িাতী যািনীনত , ১৮২ ৃিা , ানর 
াঅাদ , এও ফেদযয যািনীনত , ৃিা , ২৮৪ , াঅফুর াঅাদ ) । অজ বা য় 
অমাবদর স্বার্ীনতার একটি মাআফক  ৫৪ এয ননফদাচন এফাং মুিপদণ্টয 
২১ দপা । তাাআ মনদ  তদফ ২১ দপায ভূর নীনত ফদর কদ ফাাংরাদদ ওঔন 
ধভদননযদক্ষ যাষ্ট্র দত াদয না । নওন্তু প্রওৃতদক্ষ ৫৪ এয ননফদাচনদও নফদফচনা 
ওযদত দফ ৫৪ াদরয যািনীনতনফদদদয নচন্তায াঅদরাদও । ক ভ 
যািনীনতনফদদদয ভদধয ূফদ ফাাংরাদও াঅরাদা যাষ্ট্র ওযায কওান নচন্তাাআ নের না । 
তাদদয নচন্তায ভদধয নের ক্ষভতাীন ভুনরভ রীকদও যানিত ওদয ান ক্ষভতা 
মাা এফাং তাদদয াদা নের ূফদ ফাাংরা স্বাত্ব ান প্রনতিা ওযা মা ২১ দপায 
ভদধয ১৯নাং দপা াঈদেঔ নের । াথদাৎ স্বাত্ব াদনয নফলনি প্রথভ নতননি দপায 
ভদধয াঅদত াদযনন , এদদে কদলয নদদও । তাোড়া মুিিদণ্টয ভদধয কনিাদভ 
াআরাভী দর নের , মাযা যফতদীদত নতুন যাষ্ট্র নদদফ ফাাংরাদদদয াঈদ্ভদফয 
নফদযাধীতা ওদযনের । ফতদভাদন াঅয এওনি ধাযো কদা  , মুিিদণ্টয ফযথদতায 
িনয নিভ ানওস্তাননযা দাী । প্রওৃতদক্ষ এনি াআনতাদয চযভ নফওৃনত । 
প্রওৃতদক্ষ মুিিদণ্টয ফযথদতায িনয দাী াঅানভরীদকয প্রধান দুাআ কনতা 
কাযাাদদী  বাানীয নফদযাধ এফাং এওমদাদ বাানীয াঅানভরীক দত 
কফনযদ নযা কিন ওযা এফাং কাযাাদদীয াদথ ওৃলও শ্রনভও ানিদয কনতা 
কদযফাাংরায যািনননতও নফদযাধ । এভস্থ ওাযদে মুিিদণ্টয তন খদিনের । 
এফযাাদয নতুন প্রিদন্ময িনয এওিু কফন াঅদরাচনা ওযদত দে । মুিিদণ্টয ভৃতুয 
খণ্টা ফাদি ননফদাচদন িরাদবয য যওায কিন ননদ । এ ফযাাদয াঅফুর ভনুয 
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াঅভদ ‚াঅভায কদঔা যািনীনতয ঞ্চা ফেয‛ ঞ্চভ াংস্কযে ২ ঔন্ড ৫৭ ৃিা 
ফদরদেন , ‚ভনন্ত্রবা কিন রাআা ও াদদফয াদথ ীদ াদফ (দাযাাদদী ) 
 বাানী াদদফয ভতান্তয াআর । ----- ক ভতদবদ নের দুাআ দদরয দুাআিন 
তরুদেয ভনন্ত্রত্ব রাআা । ----- এওিন ও াদদফয (দদযফাাংরা) নপ্রাত্ এফাং 
াযিন ীদ াদদফয ।‛ এদক্ষদত্ িনাফ াঅফুর ভনুয ীদ াদদফয নপ্র 
াদত্য নাভ াঈদেঔ ওদযন নন । িনাফ ানর াঅাদদয ‚িাতী যািনীনত ‛ ১৮৯ 
ৃিা , যওায াাফুনেন াঅভদদয ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ ফাআদয ১১৯ 
ৃিা এ নপ্র াত্নিয নাভ াঈদেঔ াঅদে । নতনন দরন কঔ ভুনিফুয যভান । কঔ 
ভুনিফুয যভান তাদও ভনন্ত্র ওযায িনয াঅানভরীদকয কফনওেু ওভদীদদয াংখনিত 
ওদযনেদরন । তাাআ কাদন কাযাাদদী কদয ফাাংরাদও কঔ ভুনিফুয যভানদও 
ভনন্ত্র বা কনায িনয ানুদযাধ ওদযন । তকন্তু ‘ ফদদভিািী  ানযেত ফুনদ্ধ 
ফদর কদযা ফাাংরা কঔ ভুনিফুয যভানদও ভনন্ত্রবা ননদত াস্বীওৃনত িানাদরন ।'' 
(‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ ৃিা ১১৯ , ১২০ ) । পদর াঅানভরীদকয কওান 
দয োড়াাআ কদয ফাাংরা মুিপদণ্টয ভনন্ত্রবা কিন ওদযন । এবাদফ যওায কিদনয 
ূচনা কথদওাআ মুিিণ্ট কবদঙ্গ দড় , তদফ াঅনুিাননও বাদফ বাদঙ্গনন । এনদদও 
ভনন্ত্রবা কওান দয না থাওা াঅানভরীক কদয ফাাংরায যওাযদও নফাদও 
কপরায িনয নফনবন্ন ধযদনয কচষ্টা ওযদত থাদও । এয ভদধয কদয ফাাংরা ওরওাতা 
পদয কম ফিফয কযদঔনেদরন , াঅানভরীক ক ফিফযগুদরায ওদমদ াথদ ওদয । 
(িাতী যািনীনত , ৃিা ১৮৯ ) । ককাতার এ বক্তবয এবং তলল্পগুবাবত 
বাঙ্গাী ও বাঙ্গাী শ্রতমকবদর দাঙ্গায ওাযদে ৩০ক কভ ’ ১৯৫৪ াদর ূফদ 
ফাাংরা ৯২-ও এয ভাধযদভ কবেদদয ান প্রনতিত  এফাং কদয ফাাংরায যওায 
ফনসৃ্কত  । াফয এয ূদফদ ২যা কভ এওনি খিনায ুদমাক ননদ কঔ ভুনিফুয 
যভান ননদিদও মুিিদণ্টয ভনন্ত্রবা ান্তবূদি ওদয কনন । খিনানি র 
‚চওফািাদযয এও াদনয কদাওাদন ঢাওা কওন্দ্রী ওাযাকাদযয এও ওাযাযক্ষী ভওফুর 
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কাদন ফাওী ঔনযদ ফাফদ ুঁচািয া াঊেী নের । ভওফুর কাদন ুনযা ফাওী 
ঔনযদ ওনযদত চানদর কদাওানদায ফাওী নফনক্র ওনযদত াস্বীওৃনত িানা এফাং ূদফদওায 
ফাওী ুঁচািয া নযদাধ ওনযদত ফদর । ----এাআ তুে খিনাাআ ানচদয িনতা  
ওাযাযনক্ষয ভদধয াংখদলদয ওাযে াআা দাুঁড়া । যািনননতও পাদা রুিায ভতরদফ 
ঔফয াাভাত্ ূফদ ানওস্তান াঅানভরীদকয াধাযে ম্পাদও এফাং ূফদ ফঙ্গ 
াঅাআন নযলদদয দয ননফদানচত দয কঔ ভুনিফুয যভান এও াঈেৃঙ্খর িনতায 
ওাদপরাদও কনতৃদত্ব নদা কির ককি াঅক্রভে ওদযন । াঈেৃঙ্খর িনতা কির ককি 
নন্নওিফতদী স্ত্র ুনরদদয াস্ত্রাকায রুণ্ঠদে াগ্রয াআদর াঅত্মযক্ষা  ননযািায 
ানযামদ নদদফ কির ককদি প্রাযত স্ত্র ুনর গুরী ফলদে ওনযদত ফাধয  । 
াঅাআ , নি , ন াভুদোা যীদয খিনাস্থদর াঈনস্থত ন  াঅক্রভেওাযী 
িনতাদও েত্বঙ্গ ওনযফায প্রদচষ্টা কঔ ভুনিফুয যভানদও কগ্রপতায ওদযন এফাং 
এফাং য ভুহুদতদাআ তাদও াঅফায ভুনি কদা  । খিনা ানত াভানয , ানত তুে 
এফাং ানুদেঔদমাকয াথচ াআায পরশ্রুনতদত এওনি ননদদদাল ননষ্পা নওদাযদও 
ুনরদয গুনরদত াঅত্মাহুনত নদদত াআর ।‛ (িাতী যািনীনত , ৃিা ১৮৯ ) । একআ 
ঘেনার তববরণ অপনরা পাববন রকার লাাবতুিন অমবদর ‚াঅত্মখাতী 
যািনীনত নতনওার‛ ফাআদয ২ ঔদন্ড । এদক্ষদত্ খিনানি এিনযাআ াঈদেঔ ওদযনে কম , 
কনতাযা নফনবন্ন ভুদঔাদযাচও দপা কদ িনকদেয কবাি কনায িনয নওন্তু তাদদয ভূর 
াঈদেয র ক্ষভতায স্বাদ গ্রে ওযা । াঅয াঅদন্দারদনয ভাধযদভ মনদ কওান রা 
াা মা , তা র কনতাদদয ওাাংনক্ষত রদক্ষয কৌঁোয ভাধযভ । ৫২ াদর ূফদ 
ফাাংরায ভুনরভ রীক যওাদযয গুনরদত ভাযা নকদনের ননযী িনকে । এদত 
রাবফান দনের ভুনরভ রীক নফদযাধী দরগুদরা , মাযা যফতদীদত মুিিণ্ট কিন 
ওদযনের । াঅফায ৫৪ াদর মুিিদণ্টয কদয ফাাংরা যওাদযয গুরীদত ভাযা 
নকদনের এও নওদায এফাং রাবফান দনের মুিিদণ্টয ায যীওদর 
াঅানভরীক । তাাআ খিনায ১৩ নদন য ১৫াআ কভ াঅানভরীক দত াঅতাাঈয 
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যভান , াঅফুর ভনুয াঅভদ , াঅবু্দ ারাভ ঔান , ানভুনেন াঅভদ , কঔ 
ভুনিফুয যভান মুিিণ্ট ভনন্ত্রবা কমাকদান ওদযন এফাং নেদন দড় থাওর এও 
নওদাদযয রা । াআনতূদফদ াঅদরানচত দদে ূফদ ফাাংরা নল্পভূদ ফাঙ্গারী -
াফাঙ্গারী দাঙ্গা এফাং ওরওাতা কদযফাাংরায াঅদফকভী ফিদফযয ওাযদে কওদন্দ্র 
প্রধানভনন্ত্র ফগুড়ায কভাাম্মদ াঅরী (ফগুড়ায ানধফাী) ূফদ ফাাংরা ৯২-ও ধাযা 
প্রদাক ওদয ১৯৫৪ াদরয ৩০ক কভ মুিিণ্ট যওাযদও ফনসৃ্কত ওদয এফাং 
কবেদদযয ান প্রনতনিত ওদয । যফতদীদত ানওস্তাদনয কবেদয কিনাদযর ককারাভ 
কভাাম্মদ ূফদ ফাাংরা পদয াঅদন । ফাাআ ভদন ওযদরন ৯২-ও ধাযা াঈদি মাদফ 
এফাং ারদাদভণ্টানয ান প্রনতনিত দফ । তাাআ ক্ষভতা রাদবয াঅা মুিিদণ্টয দুাআ 
যীও দর াঅানভরীক এফাং ওৃলওশ্রনভও ানিদয ভদধয প্রনতদনিতা শুরু র কও 
াঅদক কবেদদযয করা ভারা যাদফন । কল মদন্ত খণ্টায য খণ্টা দানড়দ 
াঅানভরীদকয দক্ষ াঅতাাঈয যভান ঔান এফাং ওৃলও শ্রনভও ানিদয দক্ষ 
কদযফাাংরা কবেদদযয করা ভারা যাদরন । ১৯৫৫ াদরয ৩ িুন ূফদ ফাাংরা দত 
কবেদদযয ান াঈদি ককর এফাং াঅানভরীক দত দরেুি নওেু াাংদয ভথদন এফাং 
কনিাদভ াআরাভীদও ননদ কদয ফাাংরা ৬ িুন ূফদ ফাাংরা নতুন যওায কিন 
ওযদরন । এদক্ষদত্ কদযফাাংরা নতুন যওাদযয ভূঔযভনন্ত্র না দ তায দদরয াঅফু 
কাদন যওাযদও ভূঔযভনন্ত্র ওদযন এফাং ননদি দয ূফদ ফাাংরায কবেদয ন । (তথয 
ূত্াঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার , িাতী যািনীনত , াঅভায কদঔা যািনীনতয 
ঞ্চা ফেয , ২ ঔন্ড , স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা ) । াঅানভরীক 
ক্ষভতা াঅদত না াযা তাযা ান্ধবাদফ কদযফাাংরায নফদযাধীতা ওযা শুরু ওযর 
এফাং প্রদািন কদঔা নদর ননযী এফাং কফাওা িনকদেয রা । এ ফযফস্থানি ঔুফাআ 
ুন্দযবাদফ ভাধান ওযদরন াঅানভরীদকয িনাফ কঔ ভুনিফুয যভান । এ 
ফযাাদয ১৯৯৬ াদর াঅানভ যওাদযয স্বযাষ্ট্র ভনন্ত্র কভিয যনপওুর াআরাদভয 
‚স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা‛ ফাআ দত নওেু ফিফয তুদর ধযফ । মনদ 
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ফাআনি াঅানভরীদকয গুে-ওীতদদনয িনয করঔা দদে , তথান তওদ এফাং 
ানুন্ধানী ািদওয ওাদে এঔাদন কফ নওেু কঔাযাও যদদে । এ ফাআদয ৭৯ ৃিা 
াঅদে , ‚এ ভ নওেু তরুেদও ননদ কঔ ভুনিফুয যভান াঅদাীনবাদফ 
কদযফাাংরায নফদযাধীতা ওদয মানেদরন । ------ তাদও ফরা র ভনন্ত্রবা নতনন কম 
দ চাাআদফন ক দ কদা দফ তাুঁদও । ওদও দপা তফিও ওদয তদ াঅনিিুর 
ওদও দানত্ব কদা  কঔ ভুনিফ কমন কদয ফাাংরা নফদযাধী ওামদক্রভ দত নফযত 
থাদওন । নওন্তু কওান প্রদরাবন ফা ানুদযাদধ কঔ ভুনিফ দদভ মাননন ।‛ ৮৪ ৃিা 
াঅদে  ‚১৯৫৬ াদরয ৪ াকাস্ট তানযদঔ ঔযাদদযয দাফীদত ঢাওাদত ননযন্ন ভানুদলয 
নভনের  । -------যওায ১৪৪ ধাযা িানয ওদয । এতদদে কঔ ভুনিদফয 
কনতৃদদত্ব ১৪৪ ধাযা বঙ্গ ওদয িনকে নভনের ওদয । --------৩ িন ফুবুকু্ষ গ্রাভফাী 
ননত  । কঔ ভুনিফ ১ িদনয ভৃতদদ তুদর ননদ নভনের ওাদয ঢাওা য 
প্রদনক্ষে ওদযন ।‛ ৮৬ ৃিা াঅদে ‚ ৪কদেম্বয ঔাদদযয দাফীদত নফদক্ষাব নভনের 
চরনের । ঢাওায কিরা প্রাও ১৪৪ ধাযা িানয ওযদর নফদক্ষাবওাযীযা তা ভানদরা 
না । ------ ৪ননত  ত ত করাও াঅত  । ‛ ১ ভাদয নবতদয ৭ িদনয 
রা । পদর ূফদ ফাাংরায কবেদয কদযফাাংরা ফাধয দরন ননি দদরয ভনন্ত্রবা ফানতর 
ওযদত এফাং ১৯৫৬ াদরয ৬াআ কদেম্বয াঅতাাঈয যভান ঔানদও ভূঔযভনন্ত্র ওদয 
াঅানভরীক ভনন্ত্রবা কনিত  । ৬ নদন য ১২াআ কদেম্বয কওদন্দ্র কাযাানদদ 
ানওস্তাদনয প্রধানভনন্ত্র ন । পদর কওদন্দ্র  প্রদদদ াঅাভনরীক এয ান 
প্রনতনিত  । ক্ষভতা াঅায য াঅানভরীক প্রধান কাযাানদদ ১৯৫৭ াদরয 
১৪াআ িুন ঢাওায ল্টদনয িনবা ফদর কদন ৫৬ এয াংনফধাদন ূফদ ানওস্তাদন 
৯৮% বাক স্বাত্বান কদা দদে । (িাতী যািনীনত , ৃিা ২০১ , াঅত্মখাতী 
যািনীনতয নতনওার , ২ ঔন্ড , ৃিা ১৫৩) । যতীন রকার ‚ ানওস্তাদনয 
িন্মভৃতুয - দদন‛ ফাআদয ২২৪ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন , ‚ ানধদফদনয দয 
াঅানভরীদক কাযাানদদ াদদফয প্রবাফ প্রফর দত থাদও । ািাতযন্থী 
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যযাষ্ট্রনীনত  ূফদ ফদঙ্গয স্বািান নফদযাধী াফস্থান ননদাআ ফযাং নতনন 
াঅানভরীদক তায কনতৃদত্বদও দৃঢ় ওদয কতাদরন । ‛ ুতযাাং ফরা মা কম , 
স্বাত্বাদনয ধাযো াঅানভরীক প্রদান ওদযনের এিনয কম , ফাঙ্গারী 
িাতীতাফাদদও ফযফায ওদয ননদিদদয িন ভথদন ফৃনদ্ধ ওযা । ক্ষভতা াঅায য 
াঅানভরীক স্বাত্বাদনয ধাযো বুদর ককর এফাং ক্ষভতা দত নফতানড়ত ায 
য াঅফায এওাআ ধাযো ৬ দপায ভাধযদভ িনকদেয ওাদে প্রওা ওদয , কস্মপ িন 
ভথদন াায িনয । নওন্তু কদঔা ককর ৬ দপায নবনিদত ক্ষভতা নকদ ১৯৭২ াদর 
াঅানভরীক ানানুিাননওবাদফ এওদরী ান এফাং াঅনুিাননও বাদফ ১৯৭৫ াদরয 
িানুানয ভা দত এওদরী ান প্রনতনিত ওদয । কওদন্দ্র াঅানভরীদকয যীও 
দর নযাফনরওান ানিদ াঅানভরীদকয প্রনত ভথদন প্রতযাায ওযা ১৯৫৭াদরয 
১১াআ াদক্টাফয কাযাানদদ প্রধানভনন্ত্রয দ দত দতযাক ওদযন । াঅানভরীদকয 
াত দত কওদন্দ্রয ক্ষভতা চদর মাায য কদযফাাংরায দর ওৃলও শ্রনভও ানিদ 
ুদমাক ঔুিুঁদত থাদও ূফদ ফাাংরা ওীবাদফ াঅানভরীক যওাদযয তন খিাদনা মা 
। ৫ ভাদয নবতদযাআ ১৯৫৮ াদরয ৩১ক ভাচদ কদযফাাংরা াঅানভরীক যওাযদও 
ফযঔাস্ত ওদয তায দরদওাআ াঅফায ক্ষভতা ফান । নওন্তু কওদন্দ্র কাযাাদদী 
ানওস্তাদনয িভ প্রধানভনন্ত্র নপদযাি ঔাুঁন নুনদও ফদর কদন , কদযফাাংরাদও কবেদয 
দ দত ফযঔাস্ত না ওযদর নতনন নুদনয প্রনত তায ভথদন প্রতযাায ওযদফন । পদর 
প্রধানভনন্ত্রত্ব াযাদনায বদ নপদযাি ঔাুঁন নুন ৪ খণ্টায ভদধয ূফদ ফাাংরায কবেদয 
কদযফাাংরাদও ফযঔাস্ত ওদযন এফাং তায দদরয ভূঔযভনন্ত্র াঅফু কাদন যওায ১২ 
খণ্টা যািত্ব ওদয ফযঔাস্ত ন এফাং ুনযা াঅতাাঈয যভাদনয কনতৃদদত্ব াঅানভরীক 
যওায কিন ওদয । নওন্তু কদযফাংরায ওৃলও শ্রনভও ানিদ নাদোড় ফান্দা । ১৯৫৮ 
াদরয ১৮াআ িুন াঅানভরীক প্রাদদনও নযলদদ াংঔযাকনযিা াযাদর ুনযা 
কদযফাাংরায দর াঅফু কাদদনয কনতৃদদত্ব যওায কিন ওদয । নওন্তু এ যওায ভাত্ 
নতন নদন নের । এবাদফ ূফদ ফাাংরা প্রদদদ ফাযফায যওায নযফতদন া 
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কপ্রনদিন্ট াআওান্দয ভীিদা ূফদ ফাাংরা কপ্রনদিদণ্টয ান চারু ওদযন । নওন্তু দু 
ভা য াআওান্দয ভীিদা ফাধয ন কপ্রনদিণ্ট ান তুদর ননদত এফাং ুনযা ১৯৫৮ 
াদরয ২৫ক াকাস্ট াঅতাাঈয যভাদনয কনতৃদদত্ব াঅানভরীক যওায কিন ওদয । 
(িাতী যািনীনত , স্বাধীনতায াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা ) । ১৯৫৮ াদরয 
২৩ক কদেম্বয ূফদ ফাাংরায াআনতাদ এও ওরাংওভ নদন । এ নদন াঅানভরীক 
তাদদয ােদন্দয স্পীওায াঅবু্দর ানওদভয প্রনত ানাস্থা াঅদন এফাং তাদও াকর 
কখালো ওদয । এ ভ স্পীওাদযয াঅদন নেদরন কিুনি স্পীওায িনাফ াদদ 
াঅরী এফাং যওায দর াঅানভরীক স্পীওায াঅবু্দর ানওভ মাদত ানধদফন ওদক্ষ 
প্রদফ ওযদত না াদযন , ক ফযফস্থা ওদয । পদর যওায দর এফাং নফদযাধী দদরয 
প্রচন্ড ট্টদকাদরয ভদধয িনাফ াদদ াঅরী াঅত ন এফাং ২৬ক কদেম্বয ভাযা 
মান । (াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার , ২ ঔন্ড , িাতী যািনীনত , াঅভায কদঔা 
যািনীনতয ঞ্চা ফেয , ২ ঔন্ড ) । এভাবব ক্ষমতার স্বাবথয অওয়াতমীগ 
ংবদর লারীতরকভাবব ুস্থ স্পীকারবক াকর কখালো ওযর এফাং তাদদযাআ 
তান্ডদফ াদদ াঅরীদও িীফন নদদত র । 

  

স্পীওায াদদ াঅরীয ভৃতুযয নওেুনদন যাআ ১৯৫৮ াদরয ৭াআ াদক্টাফয কিনাদযর 
াঅাআাঈফ ঔান ানওস্তাদনয ানধনত দ ফদরন । ক্ষভতা এদাআ প্রধান াভনযও 
ান ক্ষভতায দানত্ববায ননদ নতনন ূফদ ফাাংরা পদয াঅদন । মুিিদণ্টয দুাআ 
প্রধান দর াঅানভরীক  ওৃলও-শ্রনভও ানিদয ফাযফায ক্ষভতায ারাফদর এফাং 
দুনদীনতয ওাযদে ূফদ ফাাংরায ভানুল কনদন কিনাদযর াঅাআাঈফ ঔানদও াওুণ্ঠ নচদি 
ভথদন িানা । এ ফযাাদয িনাফ ানর াঅাদ তায ‚িাতী যািনীনত‛ ফাআদয 
২৪৪ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন , ‚ঢাওা কস্টনিাদভ এও নফার িনবা (াঅাআাঈফ ঔান) 
বালেদান ওদযন । ানস্বীওামদ কম , দুনদীনতয দরুন করাওদচাদঔ ক যািনীনতনফদদদয 
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যািনননতও াঙ্গন াআদত নফদা কদায ওাযদে াভনযও াবুযথ্থাদন কাআ ভ 
িনকে াঅননন্দত াআানের এফাং কিনাদযর াঅাআাঈফ ঔান াধাযে করাদওয প্রােঢারা 
ভথদন রাব ওনযানেদরন ।‛ এাআ ফাআদয ২৪৪  ২৪৫ ৃিা াঅদে , কঔ 
ভুনিফুয যভান ১২াআ াদক্টাফয দুনদীনতয ওাযদে কগ্রপতায ন এফাং যফতদীদত 
াঅদারদত ৯নি ভাভরায ভদধয ৮নি ভাভরা ঔানযি  । নওন্তু এওনি ভাভরা তাুঁয দুাআ 
ফেদযয নফনাশ্রভ ওাযাদন্ড  ৫০০০ িাওা িনযভানা  । াফয ননম্ন াঅদারদতয এ 
যা ঢাওা াাআদওািদ দন্দদয াফওা াঅদে মুনিদত নাওচ ওদয কদ । ‚িাতী 
যািনীনত‛ ফাআ এয ২৪৩ ৃিা াঅদে , ‚ভুনরভ রীক , মুিিণ্ট  াঅানভরীদকয 
ভনন্ত্র - কভম্বায , কনতা -াঈদনতা কদ কফায ফদদৌরদত ঢাওা স্ব-স্ব ফাড়ী-খয ননভদাদে 
াূফদ দক্ষতায নযচ কদন । ধানভনন্ড এরাওা াঅানভরীক দযদদয নননভদত খয-
ফাড়ীভূ াঅানভরীক ওদরানী াঅঔযা া ।‛ এঔন ধানভনন্ড এরাওা 
াঅানভরীক কনতাদদয ফাড়ী-খদযয নদফ ননদর িনাফ ানর াঅাদদয ওথায তযতা 
নভরদফ । এবাদফ াধাযে িনকে এফাং োত্ভািদও স্বাত্ব ান , ানধওায াঅদা 
াআতযানদয স্বপ্ন কদনঔদ কনতাযা ক্ষভতা মাায কচষ্টা ওদযদেন এফাং প্রবূত ম্পনিয 
ানধওাযী দদেন । নফদল ওদয কনতাযা ওদরি-নফশ্বনফদযারদয োত্দদয ননদিদদয 
স্বাদথদ করঔা-ড়ায নযফদতদ যািদথ নানভদনেদরন , বাঙ্গদচায ওনযদনেদরন , পদর 
াঅি োত্যা এওাআ দথ চরদে । াঅভযা ৪৭ দত ৭১ মদন্ত োত্দদয ককৌযদফাজ্জ্বর 
াআনতাদয ওথা ফনর । াঅদর কনি নের যািনীনতনফদ ওতৃদও োত্দদয ফযফাদযয 
াআনতা । কাআ াআনতাদয পরাপর র প্রাদচযয াক্সদপািদ নদদফ ঔযাত ঢাওা 
নফশ্বনফদযারদয ভাদনয তন , মা াঅননন্দত ওদযনের ওরওাতায ফুনদ্ধিীনফদদয , মাযা 
ঢাওা নফশ্বনফদযারদয প্রনতিায নফদযাধীতা ওদযনের । ওরওাতায ফুনদ্ধিীনফ এিনযাআ 
ফদরনে কম , াঅভাদদয াদনও কনতা তাদদয ননওি দত যািনননতও ভন্ত্র গ্রে 
ওযদতন এফাং তাদদযাআ যাভদদ নযচানরত ন । তাাআ ৃনথফীয ানয কওাথা না 
থাওদর াঅি ফাাংরাদদদ োত্যা যািনননতও ফযাাদয নভনের ওদয , ুনরদয 
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াদথ াংখলদ ওদয , ভাযা মা , প্রনতক্ষ োত্দদয াদথ ঔুদনাঔুনন ওদয এফাং কনতাযা 
ক্ষভতায স্বাদ গ্রে ওদয । াঅনভ ািওদদয এওিু রক্ষয ওযায িনয ফরফ , ওরওাতা 
নফশ্বনফদযারদয োত্যা নও ওঔন যািনননতও ফযাাদয নভনের ওদয , ুনরদয াদথ 
াংখলদ ওদয , ভাযা মা , প্রনতক্ষ োত্দদয াদথ ঔুদনাঔুনন ওদযদে ? ওরওাতা কওন 
, বাযদতয ানয কওাথা , এভননও ানওস্তান  শ্রীরাংওাদত োত্যা এ ধযদনয 
যািনীনতয াদথ ম্পনওদত ন । াঅাআাঈফ ঔান াভনযও াও নেদরন তয , নওন্তু 
তায ভ ূফদ ফাাংরায াবূতূফদ াঈন্নন দনের । তায ভ ঢাওা িাতী াংদ 
বফন , নচফারদয াঅধুননও বফনভূ , ফাতুর কভাওযযভ , াাআদওাি-ুনপ্রভ 
কওাদিদয বফন , ফাাংরাদদ ফযাাংও  কানারী ফযাাংও বফন , ফাাংরাদদ ওৃনল 
নফশ্বনফদযার , চট্টগ্রাভ নফশ্বনফদযার , িাাঙ্গীযনকয নফশ্বনফদযার , ঢাওা নফশ্বনফদযার 
 প্রদওৌর নফশ্বনফদযারদয ভস্ত াঅধুননও বফন , ওভরাূয কযরদস্টন , নিা 
াঅন্তিদানতও নফভানফন্দয (যফতদীওাদর নাভ নিা দদে , ফতদভাদন ািারার) , 
নিন বফন , এিনভও এনানিদ কণ্টায , াদে রযাফদযিযী , ননি াাতার , 
যািাী , ঔুরনা , চট্টগ্রাভ াআনজিননানযাং ওদরি , াঅাআিনিনি এয িানভদনারভূ , 
িদদফূয ধান কদফলো কওন্দ্র , ফাাংরাদদ কভনন িুর কপক্টনয , কািীূয াস্ত্র 
ওাযঔানা , াঅশুকজি নফদুযৎ প্রওল্প , ওািাাআ নফদুযৎ প্রওল্প , চট্টগ্রাভ াআস্পাত ওাযঔানা , 
কখাড়াার ায ওাযঔানা , নথদ কফঙ্গর কায নভর , যওানয ১৭নি িুি নভর প্রনতিা , 
াআতযানদ াঅাআাঈফ াঅভদর দদে । (াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার , ২ ঔন্ড) । 
এটিআ আততা । অআউববর এ উন্নয়ন তার ছঘার তববরার্ী ত অাদও 
তার ‚িাতী যািনীনত‛ ফাআদ স্বীওায ওদযদেন । াঅয কম ভস্ত প্রনতিাদনয ওথা 
ফরা দদে , তাদদয প্রনতিাওার কদদঔ ননদরাআ ফতদভান প্রিন্মযা তয ধাযোনি কদ 
মাদফন । নওন্তু াঅভাদদয প্রিন্মদও নঔাদনা দদে শুধু কালদেয ওথা । াঅাআাঈদফয 
াদন াধাযে গ্রাদভয এফাং দযয কোি চাওুদয ফা ফযফাী িনকে ঔুী নের । 
ওাযে াঅাআাঈফ ঔান রফয ভূরযদও তাদদয ননন্ত্রদেয ভদধয ননদ এদনেদরন । নওন্তু 
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দযয ভধযনফি কশ্রেী এফাং যািনীনতনফদযা মাযা াঅনথদও াঈন্ননতয াদথ াদথ ক্ষভতায 
চচদা ওযদত চান , তাযা াঅাআাঈফ ঔাদনয নফরুদদ্ধ ধীদয ধীদয াঅদন্দারন কদড় তুরদত 
রাকদরন । াভনযও াদনয ওাযদে এ ভস্ত ভধযনফি কশ্রেীয ফাাআ ুনফধাদবাক 
ওযদত াদয না । এদক্ষদত্ ুনফধাদবাকী কশ্রেীয াংঔযা ওভ থাদও । ানযনদদও 
যািনননতও দরগুদরা ক্ষভতা াঅদর তাদদয দরী ওভদী াংঔযা নফার ায 
ওাযদে ফাাআদও ঔুন যাঔায িনয যওানয ম্পদদয াফাধ করাাি  । াভনযও 
যওায ক্ষভতা থাওায ওাযদে ভধযনফি কশ্রেীয করাদওযা কম নযভাে রাবফান  
যািনননতও যওায ক্ষভতা াঅদর তাদদয াংঔযা  রাদবয নযভাে াঈবাআ কফদড় 
মা । পদর মুিিণ্ট যওায ূফদ ফাাংরায ক্ষভতা থাওা দে ূফদ ফাাংরায কতভন 
কওান াঈন্নন নন , নওন্তু াঈন্নন দদে াভনযও াও াঅাআাঈফ ঔাদনয ভ । 
কমবাদফ াঈন্নন দনের ফতদভান ভদ াভনযও াও এযাদ যওাদযয াঅভদর । 
যািনননতও দরগুদরা তাদদয ভযা মনদ ফুঝদত না াদয , তদফ িনকে ফায ফায 
াভনযও যওাযদও ানবন্দন িানাদফ । এওনি রক্ষেী নফল কম , প্রা প্রনতনি 
াভনযও যওায ১০ ফেয মদন্ত নিদও থাদও । এয ওাযে ওী ? এয ওাযে র 
াভনযও যওায াঅদ যািনীনতনফদদদয দুনদীনতয ওাযদে । পদর প্রথভনদদও এ 
যািনীনতনফদযা কওান াঅদন্দারন কদড় তুরদত াদয না । ভদয াদথ াদথ তাদদয 
দুনদীনত চাাুঁযদর এফাং াভনযও যওায দুনদীনতয ভধু গ্রে ওযদত থাওদর 
যািনীনতনফদযা াঅদস্ত াঅদস্ত াঅদন্দারন শুরু ওদয এফাং এও ভ তা কনতীরতা 
ািদন ওদয । এ াঅদন্দারন ওযায ভ নফনবন্ন নফযীত ভতাদদদয যািনীনতনফদদদয 
ভদধয ঐওয  । াঈদেয দরা াঅদক াভনযও যওায যা , দয াঅভযা ক্ষভতায 
িনয ভাযাভানয ওযফ । াঅফায াদনও যািনননতও কনতা তঔন াঅদন্দারদনয ুদাদক 
ক্ষভতা মাায িনয নেদনয দযিা াভনযও যওাদযয াদথ াঅদরাচনা ওদযন । 
নওন্তু এগুদরা তাযা প্রওাদয ফদরন না , তাযা প্রওাদয ফদরন িনকদেয ভুনিয িনয 
াঅভযা াঅদন্দারন ওযনে । াঅাআাঈফ ঔাদনয নফরুদদ্ধ াঅদন্দারদনয িনয াঅানভরীদকয 
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ওেদধায িনাফ কাদন ীদ কাদযাানদদ াঈদদযাদক ১৯৬২ াদরয ৪িা াদক্টাফয এন , 
নি , এপ কনিত  । াঅানভরীক , ওৃলও-শ্রনভও ানিদ , ওাাঈনের ভুনরভ রীক , 
নযা , কনিাদভ াআরাভ  িাভাাদত াআরাভ ননদ এন , নি , এপ কনিত  । 
(াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার , ২ ঔন্ড) । পাঠকরা ক্ষয করুন তবতভন্ন 
মতাদবলযর দবদর তনবয় এন , নি , এপ কনিত দনের । নওন্তু নওেু নদদনয ভদধয 
এন , নি , এপ এ বাঙ্গন ৃনষ্ট  । এদক্ষদত্ বূনভওা ারন ওদযন কঔ ভুনিফুয 
যভান । ওাযে াুস্থ কাযাানদদয াফতদভাদন এন , নি , এপ এয কনতৃদত্ব নের 
নুরুর াঅভীন , ভারানা বাানী , াঅতাাঈয যভাদনয াদত । তাাআ নতনন (ভুনিফ) 
রন্ডদন াুস্থ িনাফ কাযাানদদয ননওি াঅানভরীদকয ুনরুিীফদনয ানুভনত 
কচদনেদরন । াঅাআাঈদফয াভনযও াদনয প্রথভনদদও যািনননতও দরগুদরা নননলদ্ধ 
নের । নওন্তু যািনীনতয কক্ষদত্ নফনধননদলধ াঈদি ককদর কাযাানদদয াঈদদযাদক এন , 
নি , এপ কনিত  । এঔন মনদ যািনননতও দরগুদরা ুনরুিীনফত দ ননি ননি 
ফযানাদয ওাি ওদয , তদফ াঅাআাঈদফয নফরুদদ্ধ ঐওযফদ্ধবাদফ াঅদন্দারন ওযা মাদফ না 
ফদর কাযাানদদ াঅানভরীক ুনরুিীফদনয ভত কদননন এফাং কঔ ভুনিফুয 
যভানদও নতযস্কায ওদযন । (‚াাংফানদদওয কযািনাভচা‛ , কভাাম্মদ কভাোদফয ৃিা- 
২৯৬ , ২৯৭ ূত্াঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার ) । তকন্তু ছারাওয়াতদযর মতুৃযর 
পর অওয়াতমীবগর ছনতৃয ত্ব ছলখ্ মতুজবরু যভাদনয াদত ক্রভািদ চদর াঅদ 
এফাং ১৯৬৪ াদরয ২৫ক িানুানয াঅানভরীক ুনরুিীফদনয নদ্ধান্ত কনন । এন 
, নি , এপ এয বাঙ্গদনয য যািনননতও দরগুদরা ননি স্বাদথদ ১৯৬৪ াদরয ২৪ক 
িুরাাআ নম্মনরত নফদযাধী দর (COP) কিন ওদয । ওাযে র াঅাআাঈফ ঔান ১৯৬৫ 
াদরয ২ িানুানয কপ্রনদিণ্ট ননফদাচন কখালো ওদযদেন । তাাআ এওও বাদফ াঅাআাঈফ 
ঔাদনয াদথ রড়াাআ ওযা মাদফ না ফদর াঅানভরীক , নযা , িাভাাদত াআরাভী , 
ওাাঈনের ভুনরভ রীক  কনিাদভ াআরাভী ানিদ নভদর COP কিন ওদয এফাং 
কভাাম্মদ াঅরীয নিন্নায বনি পাদতভা নিন্নাদও কপ্রনদিণ্ট নদদফ ভদনান কদ । 
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ননফদাচদন ৮০ ািায কভৌনরও কেতনন্ত্রয (াআাঈননন নযলদ দত ননফদানচত) ভদধয 
াঅাআাঈফ ঔান ান ৪৯,৯৫১ এফাং পাদতভা নিন্না ান ২৮,৬৯১ কবাি । এাআ কবাদিয 
ভদধয ূফদ ফাাংরা াঅাআাঈফ ঔান ান ২১,০১২ এফাং পাদতভা নিন্না ান ১৮,৪৩৪ 
কবাি । ১৯৬৫ াদরয ননফদাচন াঅাআাঈদফয াতদও নিারী ওযর । নওন্তু ৬৫ এয 
াও-বাযত মুদদ্ধয য তাঔন্ড চুনি াঅাআাঈদফয ভথদন হ্রা ওদয । তাঔন্ড চুনিয 
য াঅাআাঈদফয নপ্রাত্ যযাষ্ট্রভনন্ত্র িুরনপওায াঅরী বুদট্টা াঅাআাঈদফয াদথ ম্পওদ 
নেন্ন ওদয ভনন্ত্রবা দত কফনযদ াঅদন এফাং নর ানিদ কিন ওদযন । তঔন 
াঅাআাঈফ এয নফরুদদ্ধ াঅদন্দারন নিানর ওযায িনয ওাযারুদ্ধ কঔ ভুনিদফয ভুনিয 
িনয নতনন নফফৃনত কদন , ‚ কঔ ভুনিফ এওিন িাতী কনতা । ৬ দপা ওভদূচী 
াঅদরাচনায াঈমুি । কঔ ভুনিফ াদফদও তায ননিস্ব যািনননতও  াথদনননতও 
নচন্তাধাযায িনয নফনেন্নতাফাদী ফনরা াঅঔযা প্রদান নিও নদ ।‛ (তদননও াঅিাদ , 
২৭ াদক্টাফয ১৯৬৭, ূত্াঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার) । াঅাআাঈফ ঔান াঅকযতরা 
লড়মন্ত্র ভাভরা প্রতযাায ওদয কঔ ভুনিফুয যভানদও ভুনি কদন এফাং ভুনিফ-বুদট্টা 
মাদত ভদঝাতা ওদয এওাদথ াঅদন্দারন ওযায ুদমাক না া , কিনয নতনন 
ভুনিদফয াদথ াঅদরাচনা ওদয তাদও ানওস্তাদনয প্রধানভনন্ত্র ায প্রস্তাফ কদন । 
(াঅত্মখাতীযািনীনতয নতনওার ২ ঔন্ড ৃিা ৩২৪) । এ বযাপাবর তবস্তাতরত 
তববরণ তজ , িনি কচৌধূযীয ‚াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদন গুনর‛ ফাআদয ৪৪ 
ৃিা াঅদে । নফফযেনি র ‚ ফাাআ নযফাদযয ান্তবূদি এও নযফায দর ারুন 
ভ্রাতৃদ্বদয দীখদনদদনদয ফনু্ধত্ব নের কঔ ভুনিদফয াদথ , মাদও তাযা দীখদনদন 
যািনননতও ননমদাতন কবাদকয ভ ৩ ািায িাওা ওদয ভাদাাযা এফাং ানযানয 
ুদমাক-ুনফধা নদদনেদরন । এ ভ াঅরতাপ কদযয দমানকতা াঅাআুফ ারুন 
ভ্রাতৃদদ্বদয এ কঔদভতদও ফযফায ওযদরন - ভুনিদফয াদথ এওিা কফাঝাড়া 
াঅদত - মা নের াঅাআাঈদফয ফদদল াঅা-বযা । ------ কফাঝাড়া এাআ নের কম , 
কঔ ভুনিফ ূফদ ানওস্তাদনয াঅঞ্চনরও স্বািান াংদী ফযফস্থায াধীদন 
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ানওস্তাদনয প্রধানভনন্ত্র দফন । াআাঈুপ ারুন াআনতভদধযাআ নিভ ানওস্তাদনয কবেদয 
নদদফ থ গ্রে ওদযন এফাং কঔ ভুনিদফয প্রাথদী এভ এন হুদাদও ূফদ 
ানওস্তাদনয কবেদয ওযা  । াঅয াঅাআাঈফ ঔান াংদী দ্ধনতয াধীদন 
কপ্রনদিণ্ট কথদও মাদফন ।‛ াঅাআাঈফ-ভুনিদফয এ ককান কফাঝাড়ায ঔফয বুদট্টা 
কদ মান কিনাদযর কি কওাািদাদযয তায ফনু্ধদদয ভাধযদভ নফদল ওদয কিনাদযর 
ীযিাদায ভাধযদভ । এ কফাঝাড়া পাুঁ দ মাায ওাযদে ফাঙ্গারীদদয ভদধয 
বাফভূনতদ নষ্ট দফ নচন্তা ওদয কঔ ভুনিফ খাফদড় ককদরন । (াঔন্ড ানওস্তাদনয কল 
নদন গুনর ৃিা ৪৪ , ৪৫) । এ বযবস্থায় ছলখ্ মতুজব যাবত অআউব খ্াবনর 
াবথ াত তমাবত না পাবরন তার িনয ভারানা বাানী  বুদট্টা এওাদথ 
ওাি ওযদত থাদওন । এ ফযাদয াঈবাআ রাদযয ভুনচ ককাআদি নম্মনরত বাদফ এও 
িনবা বালে কদন । বালদে বাানী হুনায ওদয কদন ভুনিফ মনদ এনরি 
করাওদদয াদথ নভদর কযীফদদযদও ফযফাদ ওযায কচষ্টা ওদযন , তদফ তাদও ূফদ 
ানওস্তাদন কমদত কদা দফ না । । (াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার ২ ঔন্ড ৃিা 
৩২৫)ক্রভািদ াঅাআাঈফ ঔাদনয তদনয িনয দযয োত্-িনতাযা কোঅদন্দারন 
কদড় তুদর , মা াআনতাদ ৬৯এয কোবুযত্থান নাদভ নযনচত । ৬৯এয কোবুযত্থান 
ম্পদও ফতদভান প্রিদন্ময এওনি বুর ধাযো র , এনি ফাাংরাদদদয স্বাধীনতায িনয 
ূফদ ফাাংরা াংখনিত এওনি কোবুযত্থান । এ বুর ধাযোয ওাযে র , াঅভাদদয 
নতুন প্রিন্ম কনতাদদয প্রচানযত বুর াআনতা দ্বাযা নযচানরত দ থাদও । নওন্তু ৬৯ 
এয কে-াবুযত্থান নের াঅাআাঈফ ঔাদনয তদনয িনয ূফদ ফাাংরা (ূফদ ানওস্তান)  
নিভ ানওস্তাদন াংখনিত াঅদন্দারন । ফযাং ূফদ ফাাংরা কম কোবুযত্থান দদে , 
তায কচদ নিভ ানওস্তাদনয ভাত্া কফন নের । এ াবুযত্থাদনয মাত্া শুরু দনের 
নিভ ানওস্তান দত এফাং ূফদ ফাাংরা াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরায ওাযদে ৃষ্ট 
াদন্তাদলয াদথ এনি মুি দ কেনফদস্ফাযদে নযেত  এফাং ূফদ ফাাংরা এ 
াঅদন্দারদনয ভ ৬ দপা িননপ্রতা া এফাং এওাআ াদথ োত্যা ১১দপা প্রদান 
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ওদয । নতুন যাষ্ট্র ফাাংরাদদদয াবুযদদয াগ্রনথও এফাং বালানননও িনাফ ানর 
াঅাদ তায ‚িাতী যািনীনত‛ ফাআ এয ৩২১ দত ৩৪১ ৃিা ৬৯ এয কে 
াবুযত্থান ম্পদওদ মা নরদঔদেন , তা নতুন প্রিদন্ময িনয তুদর ধযনে - ‚াঈিয নিভ 
ীভান্ত প্রদদদ াফনস্থত রানন্ডদওািাদর নের নফদদ াআদত াচাযওৃত ভাদরয ফািায । 
যাারননন্ড কিদন ওদরদিয ৭০ িন োত্ রানন্ডদওািার াআদত নফদদী ভার ক্র 
াংক্রান্ত ানত তুে খিনাদও কওন্দ্র ওনযা োত্  প্রান ওতৃদদক্ষয ভদধয নফদযাধ 
ফাুঁদধ । াঈদেঔয ওাস্টভ ওতৃদক্ষ োত্দদয ক্রওৃত নফদদী ভার ফাদিাি ওনযানের 
। এাআ নফদযাধাআ াল্প ওদওনদদনয ভদধযাআ োত্ প্রনতফাদ াঅদন্দারন াআদত াপ্রনতদযাধয 
কোঅদন্দারদনয রূ নযগ্র ওদয । ানওস্তান নর ানিদয কচাযভযান িুরনপওায 
াঅরী বুদট্টা ূচো াআদত নযনস্থনতয ুদমাক গ্রদেয নননভি োত্দদয ক্ষারম্বন ওদযন 
। ৭াআ নদবম্বয (১৯৬৮) ----- ুনরদয গুরীদত যাারননন্ডদত াঅবু্দর ানভদ ননত 
 । পদর ভগ্র নিভ ানওস্তাদন কে াঅদন্দারদনয নফদস্ফাযে খদি । ‛ ূফদ ফাাংরা 
ভরানা বাানী নিভ ানওস্তাদনয এ াঅদন্দারদনয াদথ এওাত্মতা কখালো ওদযন । 
এয ফযাাদয ানর াঅাদ করদঔন , ‚ভরানা বাানী ওতৃদও ৃষ্ট াান্ত যািনননতও 
নযনস্থনতদত ৩০ক নিদম্বয (১৯৬৮) ানতানদযা ুনরদয গুরীদত ৩ িন ননত 
 । -------ূফদ  নিভ ানওস্তাদন োত্ াঅদন্দারন , িুরনপওায াঅরী বুদট্টায 
কগ্রপতায  ানওস্তান নফভান ফাননীয প্রািন এায বাাআ ভাদার াঅকয ঔাদনয 
এও ফযনিয ান াফাদনয দানফদত কে াঅদন্দারদন কমাকদান , ভগ্র ানওস্তাদন 
প্রনতনননধত্ব যওায প্রনতিা াঅদন্দারদনয নূতন িবূনভ যচনা ওদয । তাাআ ভগ্র 
কদফাী কোঅদন্দারন নযচরনায তানকদদ ানওস্তান নযানার াঅানভ ানিদয 
বাযপ্রাি বানত াঅভীয কাদন া , ানওস্তান কনিাদভ াআরাভী ানিদয বানত 
কচৌধূযী কভাাম্মদ াঅরী , ানওস্তান িনভদত-াঈর-াঈরাভা-াআ াআরাদভয কদক্রিানয 
কিনাদযর ভুপনত ভাভুদ , ূফদ ানওস্তান াঅানভরীদকয বাযপ্রাি বানত তদ 
নিরুর াআরাভ , নননঔর ানওস্তান ভুনরভ রীক বানত ভভতাি কভাাম্মদ ঔান 
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কদৌরতানা , নযানার কিদভাদক্রনিও িদণ্টয বানত নুরুর াঅভীন , িাভাাদত 
াআরাভী ানওস্তান বাযপ্রাি াঅভীয কতাপাদর াঅভদ , ানওস্তান াঅানভরীক 
বানত নাফিাদা নরুো ঔান এয স্বাক্ষদয ৮ দপা দাফী াঅদাদয াঈদেদয 
কিদভাদক্রনিও এযাওন ওনভনি (িাও) কিন ওযা  । ------এাআবাদফ ফযনি স্বাধীনতা 
যেওাযী  ননভতানন্ত্রও াঅদন্দারন নফদযাধী এও ফযনি াদনয নফরুদদ্ধ কেনফদক্ষাব 
ক্রভাঃ ূফদ ানওস্তাদনয যািথদও প্রওনম্পত ওনযা কতাদর । ---- াঅাআন ৃাংঔরা 
ফাননীয গুরীদত এ এভ াঅাদুিাভাদনয ফক্ষ নফদীেদ  । ------ কাও নভনেদর কঔ 
ভুনিফুয যভান , িুরনপওায াঅরী বুদট্টা , ঔান কভাাম্মদ ারী ঔান  ভনে নাং 
 যািনননতও ফন্দীদদয ভুনি দাফী ------- াঅওা ফাতা প্রওনম্পত  । ‛ 
ঔযানতভান করঔও  যাষ্ট্রনফজ্ঞানী নি , িনি কচৌধূযী তায ‚াঔন্ড ানওস্তাদনয কল 
নদনগুনর‛ ফাআদয ৩৯  ৪০ৃিা নরদঔদেন ‚নদবম্বদযয প্রথভ নদদও যাারননন্ডদত 
োত্-ুনরদয াংখদলদয পদর ১৯৬৮ াদরয ৭াআ নদবম্বদয ুনরদয গুরীদত এওিন 
োদত্য ভৃতুযয যযাআ কে-াদন্তাদলয কঢাঈ প্রচন্ড বালা া এফাং তায াাংখানতও 
ফনাঃপ্রওা খদি । ------ োত্ , াাংফানদও , িািায , াআনণ্িননায ,এফাং শ্রনভও 
ফাাআ াঅাআুনফ যািনননতও দ্ধনত ঔতভ ওযায িনয াঅদন্দারদন কমাক কদ । ------- 
তাযয এওফায মঔন এ াঅদন্দারন ূফদ ানওস্তাদন েনড়দ ড়র তঔন তা নবন্নরূ 
ধাযে ওযর । কঔাদন এিা াঅাআুফ ফা তায যওাদযয নফরুদদ্ধ নফদক্ষাব ভাত্ াঅয 
যাআর না ফযাং ফাঙ্গারীযা মাদও বাফত নিভ ানওস্তাদনয তথা াজিাফীদদয 
াঅনধতযতায নফরুদদ্ধ নফদরাদ নযেত র । ‛ াঈদযাি তথযগুদরা াঈদযাি 
ফাআভূ োড়া িনাফ ভুনতানয ভাভুন  িন্ত ওুভায যাদয ‚ফাাংরাদদদ ননবর 
ভাি প্রনতিায াংগ্রাভ‛ এফাং যওায াাফুেীন াঅভদদয ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয 
নতনওার‛ ফাআদ াদফন । ৬৯ এয কে-াঅদন্দারন নফদেলে ওযদর কদঔা মা কম , 
নবন্ন াঅদদদয যািনননতও দরগুদরা এওনত্ত দ ‘িাও‛ কিন ওদযনের াঅাআুফ 
ঔাদনয তদনয িনয । তাাআ ‚িাও‛ এয ভদধয াঅানভরীক , িাভাাদত াআরাভী , 
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কনিাদভ াআরাভী , িনভদত াঈরাভা , ভুনরভ রীক , নযা এয ভত িান , ফাভ , এফাং 
াআরাভনন্থদদয ভি খদিনের । াঈদেয র , যািনননতও ক্ষভতা াায িনয 
াঅদদ কওান নফল ন , কম কওাঈ এয াদথ নভদর াঅদন্দারন ওযা মাদফ এফাং ফড় 
ত্রু দূয দর ক্ষভতায িনয ননদিদদয ভদধয মুদ্ধ শুরু ওযদত দফ । ৬৯ এয 
াঅদন্দারদন োত্দদয ১১দপায ৩ দপা ূফদ ফাাংরায স্বাত্ব ান এফাং ৪থদ দপা 
কফরুনচস্তান , াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদ , ননু্ধ ওর প্রদদদ স্বাত্বাদনয ওথা 
ফরা দদে । ১ভ দপা স্বের ওদরিভূদও প্রাদদনওীওযদেয নীনত নযতযাদকয 
ওথা ফরা দদে । এয ওাযে র প্রাদদনওীওযে ওযা দর নক্ষও ভাদযা 
যািনীনত ওযায ুদমাক াদফন না । াঅফায ভাতৃবালা ভাধযদভ ফদস্তদয নক্ষায 
ফযফস্থা ওনযদত াআদফ । নওন্তু দুাঃঔিনও র স্বাধীনতায ৪২ ফেয য ঢাওা , 
চট্টগ্রাভ , যািাী নফনবন্ন নফশ্বনফদযারদ নক্ষায ভাধযভ র াআাংদযনি বালা । 
যািনননতও ভদঝাতা ফযথদ দ এফাং কে-াঅদন্দারদনয ভুদঔ াঅাআাঈফ ঔান ১৯৬৯ 
াদরয ২৪ক ভাচদ কনাফাননীয প্রধান াআাাআা ঔানদও ক্ষভতা গ্রদেয ানুদযাধ 
ওদযন এফাং াআাাআা ঔান ২৫ক ভাচদ ানওস্তাদনয কপ্রনদিণ্ট নদদফ থ গ্রে 
ওদযন । থ গ্রদেয য াআাাআা ঔান ১৯৭০ াদরয ভদধয ননফদাচদনয নদ্ধান্ত 
গ্রে ওদযন এফাং ক কভাতাদফও ১৯৭০ াদরয নিদম্বদযয ভদধয কওন্দ্রী  
প্রাদদনও নযলদদয ননফদাচন ওদযন ।ননফদাচদনয প্রচায ানবমাদন াঅানভরীক ৬ 
দপায প্রচাযো চারা এফাং এওাআ াদথ ওট্টয াম্প্রদানও নচন্তাধাযায প্রায খিা । 
াঅানভরীদকয ভত এওনি দদরয াদথ াম্প্রদানও ব্দ কদদঔ াদনদও াফাও দত 
াদযন । নওন্তু ফাস্তফ র াঅানভরীক ফভ াম্প্রদানও যািনীনতদত নফশ্বাী 
নের । াঅভাদদয ভদন এভন এওনি ধাযো িদন্মদে কম , াম্প্রদানওতা ফরদত শুধুভাত্ 
ধভদী াম্প্রদানওতাদও ফুঝা । প্রওৃতদক্ষ াম্প্রদানওত ফেদ নবনিও দত াদয , 
মা দনক্ষে াঅনিওাদত নের । াঅফায াঅমদ যি ফদচদ াঈন্নত , তায নবনিদত 
নিরাদযয াম্প্রদানও ভদনাবাদফয ওাযদে ২ নফশ্বমুদদ্ধয াফতাযো দনের । 
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াঅফায বাযদত াঅমদ যদিয াঈয নবনি ওদয ফেদ ননু্দদদয াম্প্রদানও নচন্তা-ধাযা 
নফস্তায রাব ওদযদে । াম্প্রদানওতা বালা নবনিও িাতীতায ভাধযদভ দত াদয । 
াঅানভরীক তায িন্মরি দতাআ ানওস্তাদন বালানবনিও িাতীতায নবনিদত ফাঙ্গারী 
িাতীতাফাদদয ভাধযদভ াম্প্রদানও যািনীনত শুরু ওদয । এ যািনীনতয াঈদেয 
নের ফাঙ্গারী িনকদেয ভদধয াম্প্রদানও িাতীতাদফাধ ৃনষ্ট ওযদত াযদর শুধুভাত্ 
ফাঙ্গারীদদয কবাদি াযা ানওস্তান ান ওযা মাদফ । এঔাদন াঈদেঔয কম , 
াঅানভরীদকয ফাঙ্গারী িাতীতাদফাদধয ওাযদে ৭১ এয মুদদ্ধ ূফদ ফাাংরায কফৌদ্ধ , 
চাওভা এফাং ানযানয াঈিাতীযা াাং গ্রে ওদযনন এফাং তাযা াঅানভরীদকয 
নফদক্ষ াফস্থান ননদনের । ৭০ এয ননফদাচদন াঅানভরীদকয ফিফয নের াঅভযা 
(ফাঙ্গারী) এফাং যা (াফাঙ্গারী) । ননফদাচদনয ভ এফাং এয াদনও ূফদ দতাআ 
াঅানভরীক প্রচায শুরু ওদয ূফদ ফাাংরায াঈয াফাঙ্গারী নিভ ানওস্তানীদদয 
কালে, ূফদ ফাাংরা দেযয দাভ কফন , ভস্ত াঈন্নন নিভ ানওস্তাদন দে , 
চাওুযীদত নিভ ানওস্তানীযা কফন এফাং ভানুল এওথাগুদরা নফশ্বা ওযদত থাদও । 
ানযনদদও ভুনরভ রীক , িাভাাদত াআরাভী , কনিাদভ াআরাভী এ ধযদনয ওথাগুদরা 
না ফরায ওাযদে , তাযা ূফদ ফাাংরায ভানুদলয ভথদন াঅদা ওযদত াদযনন । ূফদ 
ফাাংরায িনকে ভদন ওদযনের াঅানভরীক তাদদযদও নিভ ানওস্তাদনয ভত ওভ 
দাদভ ঔাাদত াযদফ , চাওুযীদত তাদদয াাংগ্রে ফাড়দফ , কদদয াঈন্নন ফৃনদ্ধ 
দফ । ৭০ এয ননফদাচদন কঔ ভুনিফুয যভান তায মাদুওযী ওদন্ঠয ভাধযদভ াযা ূফদ 
ফাাংরায ানধওাাং ভানুদলয ভন ি ওদযন । তায ফিফযগুদরা ভানুল ফাে-নফচায না 
ওদয নফশ্বা ওযদত রাকর । নতনন প্রচায ওযদরন কওন্দ্রী যওাদয চাওুযীদত 
ফাঙ্গারীযা ভাত্ ১৫% এফাং নিভ ানওস্তানীযা ৮৫% । নযাংঔযাননি নিও , নওন্তু 
এয নবতয ওাযে যদদে । ১৯৪৭ াদর মঔন বাযত  ানওস্তান যাদষ্ট্রয াঈদ্ভফ র , 
তঔন ূফদ ফাাংরা ভাত্ এওিন ফাঙ্গারী ভুরভান াআনন্ডান ননবর ানবদদ নেদরন 
এফাং ফৃনিদদয ভদত াাভনযও িানত ায ওাযদে াভনযও ফাননীদত ফাঙ্গারীদদয 
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াংঔযা নের ানুদেঔয । (নি , িনি কচৌধূযী ‚াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর‛ ১৭ 
ৃিা , যওায াাফুেীন াঅভদ ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ ৯৬ৃিা) । 
াঅফায কদ নফবাদকয ওাযদে ূফদ ফাাংরায চাওুযীিীনফ ননু্দযা ান নদদ বাযদত 
চদর মা । কমভন ূফদ ফাাংরায এওিন ননু্দ াদওদর ানপায বাযদতয কওান এও 
এরাওায াদওদর ানপায নদদফ স্থানান্তনযত ন । াঅফায এওিন ননু্দ ুনর 
ানপায বাযদতয কওাথা ুনর ানপায নদদফ ননদাক ান । পদর ূফদ ফাাংরা 
প্রচুয নযভাদে যওাযী চাওুযীয দ ঔানর থাদও । এাআ ঔানর দগুদরা ঐনতানও 
ওাযদে ূফদ ফাাংরায ওৃনলিীনফ ভানুদলযা ননক্ষত না ায ওাযদে ূযে ওযদত 
াদযনন । ূফদ ফাাংরায এাআ ূনয যওাযী দগুদরা এফাং কওদন্দ্রয দগুদরা বাযত 
কথদও াঅকত াফাঙ্গারী ভুরভান এফাং াজিাদফয ভুরভানযা দঔর ওদয কন । 
তঔনওায ভ এনিাআ স্বাবানফও নের । কভ যওাযী চাওুযীদত ূফদ ফাাংরা , 
নিভ ানওস্তাদনয কফরুনচস্তান , ননু্ধ  াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদয াফস্থা কভাদিাআ 
বার নের না । নওন্তু কঔ ভুনিফুয যভান ানত চতুযতায াদথ বাযত দত াঅকত 
াফাঙ্গারী ভুরভান এফাং াজিাদফয ভুরভানদদযদও এওাদথ নিভ ানওস্তানী 
নদদফ নচনহ্নত ওদযদেন । াঈদেঔয কম , কওদন্দ্রয চাওুযীদত ৪৭ এ ূফদ ফাাংরায াাং 
কমঔাদন ০% নের , কঔাদন ১৯৭০ াদর ১৫% এ াঈন্নীত া , এদওফাদয ঔাযা 
নযাংঔযান ন । কভ ফাঙ্গারীদদয যওাযী চাওুযীদত ানধও াদয ননদাক কদায 
ওাযদে ১৯৭০ াদর ূফদ ফাাংরা প্রাদদনও ফাঙ্গারী ানপাদযয াংঔযা মদথষ্ট নযভাদে 
াঈন্নীত ায ওাযদে স্বাধীনতায য প্রান চারাদনায িনয ফাাংরাদদদও নফদদ 
দত প্রাননও ওভওতদা ধায ওযদত নন । এগুদরা ম্ভফ দনের তৎওারীন 
কওন্দ্রী যওায ওতৃদও ফাঙ্গারীদদয কওািা নবনিও ননদাক প্রদাদনয ওাযদে । এঔাদন 
এওনি ওথা না ফরদর  না কম , ১৯৪৭ াদর কদয ফাাংরা , াঅফুর ানভ , 
নানিভুেীন , াঅওযভ ঔাুঁ , কাযাানদদ স্বাধীন াঔন্ড ফাাংরায ওথা ফদরনেদরন , নওন্তু 
রাদায প্রস্তাফ ানুমাী স্বাধীন ূফদ ফাাংরায ওথা ফদরননন । ওাযে তাযা বার ওদযাআ 
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িানদতন , স্বাধীন ূফদ ফাাংরা ভুরভানযা ৮০% এফাং ানগ্রয ায ওাযদে 
াংঔযারখু চাওুযীিীনফ  ফযফাী ননু্দযা বাযত চদর ককদর ূফদ ফাাংরায প্রাননও 
ওািাদভা কিন ওযা মাদফ না এফাং এয াথদনীনতয কওান নবনি থাওদফ না । নওন্তু 
ঐনতানওবাদফ তয কম , ১৯৪৭ দত ১৯৭০ াদরয ভদধয ূফদ ফাাংরা প্রাননও , 
াথদনননতও  াভনযও ওািাদভা কদড় াঈদি , মায নবনিদত ১৯৭১ এয য ফাাংরাদদ 
যাষ্ট্র দাুঁড়াদত কদযনের । মনদ ১৯৪৭এ স্বাধীন যাষ্ট্র নদদফ ূফদ ফাাংরায দাড়াুঁদনায 
ক্ষভতা থাওত , তদফ াঅভাদদয ূফদ ুরুল কদয ফাাংরা , াঅফুর ানভ , নানিভুেীন , 
াঅওযভ ঔাুঁ , কাযাানদদ , াঅফুর ভনুয াঅভদ স্বাধীন াঔন্ড ফাাংরায ওথা না 
ফদর স্বাধীন ূফদ ফাাংরায ওথা ফরদত াযদতন এফাং তাযা স্বাধীন ূফদ ফাাংরায ওথা 
ফরদর ূফদ ফাাংরাদও ১০০০ ভাাআর দূদযয নিভ ানওস্তাদনয াদথ থাওদত ত না । 
নিভ ফাাংরায ননু্দ িনভদাযদদয কালদে ূফদ ফাাংরায ভানুদলয ওী াফস্থা নের এফাং 
চাওুযী  ফযফা কক্ষদত্ তাযা কওান াফস্থাদন নের , তা িানায িনয িনি িনি 
াণ্টাদযয ‚নদ াআনন্ডান ভুনরভ‛ ফাআনি ড়ায ানুদযাধ ওযনে । ওরওাতায িনভদাযা 
ূফদ ফাাংরা ভুরভানদদয নদদ াি চাল ওযাদতা , নওন্তু ািওরগুদরা নের 
ওরওাতা । এওনি ািওর তাযা ূফদ ফাাংরা স্থান ওদযননন । ১৯৪৭ াদরয 
য বাযদতয াফাঙ্গারী ভুরভানযা ূফদ ফাাংরা ৬৮নি ািওর স্থান ওদয । নওন্তু 
কঔ ভুনিফুয যভান কবাদিয াঅা ফাঙ্গারী িাতীতাফাদদয াম্প্রদানওতা েড়াদনায 
ওাযদে এাআ নল্পনতযা ফাঙ্গারীদদয াঅদক্রাদ নযেত ন । কম ািওরগুদরা 
ানওস্তান াঅভদর ভুনাপা ওদযনের , স্বাধীনতায য াফাঙ্গারী নল্পনতযা চদর 
মাায য ক ািওরগুদরায ানধওাাং ক্ষনতয ওাযদে ফন্ধ দ নকদদে ।  

কঔ ভুনিফুয যভাদনয াঅয এওনি ফিফয ফাঙ্গারী িনকদেয হৃদদও নাড়া কদ । 
তা র ূফদ ফাাংরায ূুঁনি নিভ ানওস্তাদন চদর মা এফাং কঔাদন ফযাও াঈন্নন 
দে । ফিফযনি নিও , তদফ এয নবতয নওেু ওাযে াঅদে । ূনিফাদী 
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াথদনীনতদত ওভ াঈন্নত এরাওায াঈন্নদনয িনয ফাাআয দত ূুঁনি াঅনদত  এফাং 
ূুঁনিয ভুনাপা াঈদদযািায ননওি নপদয মা । ূফদ ফাাংরা কম নল্প স্থান দনের , 
তায ভানরদওযা নেদরন বাযতী াফাঙ্গারী ভুরভান এফাং তাযা নিভ ানওস্তাদন 
ফফা ওযায ওাযদে তাদদয নদল্পয ভুনাপাগুদরা ননি এরাওা নফননদাক ওযদফ 
এিা নের স্বাবানফও । াঅি ফাাংরাদদদ গ্রাভীে , যনফ , ফাাংরানরাংও , এাযদির , 
াআাঈননওর , কনদর াআতযানদ নফদদী কওাম্পানীয ভাধযদভ তাদদয ভুনাপাগুদরা ননি 
কদদ স্থান্তনযত দে না ? মনদ কওান এরাওা ূুঁনিয খািনত থাদও , তদফ াঈন্নদনয 
স্বাদথদ ফাাআদযয ুুঁনিদও কভদন ননদত  । াঅয এনি ঐনতানওবাদফ তয কম , ১৯৪৭ 
াদর ূফদ ফাাংরায ওৃনলিীনফ ভুরভানদদয াদত নল্প কিদনয িনয কওান ূুঁনি নের না 
।ভাথানেু াঅ ম্পদওদ ফরা দদে , ১৯৬৯-৭০ াদর ূফদ ফাাংরায ভাথানেু াঅ 
৩৩১ রুন এফাং নিভ ানওস্তাদনয ভাথানেু াঅ ৫৩৭ রুন । াথদাৎ ূফদ ফাাংরায 
ভাথানেু াঅ নিভ ানওস্তাদনয াঅদয ৬১.৬৩% । এঔন কদ নফবাদকয ভ 
াথদাৎ ১৯৪৯-৫০ াদরয নদদও ভাথানেু াঅ কদঔদর কদঔা মাদফ কম , ূফদ ফাাংরায 
ভাথানেু াঅ ২৮৭ রুন (এয এওনি ফড় াাং ননু্দদদয , মাযা নফনবন্ন ভদ কদ 
তযাক ওদয বাযদত চদর নকদদে ) এফাং নিভ ানওস্তাদনয ভাথানেু াঅ নের ৩৩৮ 
রুন । াথদাৎ ূফদ ফাাংরায ভাথানেু াঅ নিভ ানওস্তাদনয াঅদয ৮৪.৯১% । 
(তথয ূত্াঃ ানওস্তাদনয ৩  ৪থদ ঞ্চ ফানলদওী নযওল্পনা ।) থযাৎ ছদখ্া ছগ 
ছয , ১৯৪৯-৫০ দত ১৯৬৯-৭০ মদন্ত াঈব াাংদয ভাথানেু াঅ কফদড়দে , নওন্তু 
ফাড়ায ায নিভ ানওস্তাদনয কফন নের ফদর ূফদফাাংরায াঅ নিভ ানওস্তাদনয 
াঅদয ৮৪.৯১% দত ওদভ ৬১.৬৩% এ চদর এদদে । এিাদও তঔন ঔুফ ফড় 
াঅওাদযয কালে ফদর কদঔাদনা দনের । এয এওনি ওাযে র ূফদ ফাাংরা দত 
নফনবন্ন ভদ ননু্দযা বাযদত চদর মা । ননু্দ ফাঙ্গারীদদয বাযদত চদর মাায 
ওাযদে এও নফযাি নযভাে ূুঁনি বাযদত স্থানান্তনযত । িা চযািািদীয ‚ফাঙ্গরা 
বাক র ‛ ফাআ এয ৩৯ ৃিা করঔা াঅদে ১৯৩৪ াদর ফেদ ননু্দদদয ভাথানেু াঅ 
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নের ৪৩৬ িাওা এফাং এয নীদচয ভধযনফি কশ্রেীয ননু্দদদয নের ২৩৬ িাওা । াতএফ 
এাআ নযভাে ১৯৪৭ াদর াঅয কফন দফ । এাআ ভস্ত ননু্দদদয নফনবন্ন ভদ 
বাযদত চদর মাায ওাযদে ূফদ ফাাংরায ভানুদলয ভাথানেু াঅদয ফৃনদ্ধয নযভােদও 
ওনভদ কদ । এভননও ১৯৫৯-৬০ াদর ূফদ ফাাংরায ভাথানেু াঅ ১৯৪৯-৫০ 
াদরয ২৮৭ রুন দত ওদভ ২৭৮ রুন দ মা । এিা ায ওাযে র 
যওাযী  কফযওাযী াঈদদযাদক ূফদ ফাাংরায ভুরভানদদয কম াঅ কফদড়নের , 
ননু্দদদয কদ তযাদকয ওাযদে ূুঁনিয ননকদভদনয িনয াভগ্রীও ভাথানেু াঅ ওদভ 
নকদনের । নওন্তু এ ভযা নিভ ানওস্তাদন নের না । াঅফায এিা নিও ৪৭ ূফদ 
তুরনাভূরওবাদফ নিারী াফওািাদভা থাওায ওাযদে ূফদ ফাাংরায াঅ ফৃনদ্ধয াদযয 
তুরনা নিভ ানওস্তাদনয াঅ ফৃনদ্ধয ায কফন নের । িনাফ যওায াফুেীন 
াঅভদ তায ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ ফাআদয ৯৭ ৃিা যাদিন্দ্র প্রাদদয 
‚াআনন্ডা নিবাাআদিি‛ ফাআ এয ২৯৫-২৯৬ ৃিা দত াঈদেঔ ওদযদেন , ূফদ ফঙ্গ , 
নিভ াজিাফ , াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদ , কফরুনচস্তান  ননু্ধ (তদাননন্তন 
ানওস্তাদনয ) াাংদ ফৃনি বাযদতয নল্প নের কভাি নদল্পয ১৩.৯% এফাং এয ভদধয 
ূদফ ফদঙ্গ এয াাং নের ২.৭% । াথদাৎ নিভ ানওস্তাদন ১৯৪৭ াদর নল্প নের 
ফৃনি বাযদতয ১১.২% , মা ূফদ ফাাংরা দত ৮.৫% কফন । াথদাৎ ১৯৪৭ ার দতাআ 
ূফদ ফাাংরা  নিভ ানওস্তাদনয ভদধয নদল্পয কক্ষদত্ ফযাও ফযফধান থাওায ওাযদে 
তাদদয ভাথানেু াঅ ফৃনদ্ধয কক্ষদত্ ভতা ািদন ম্ভফ নন । ফতদভান ২০১০ 
াদরয াঈব কদদয ভাথানেু াঅ তুরনা ওযদর াঈদযাি তযতায প্রভাে াা 
মাদফ । ২০১০ াদর International monetary fund এয তথযানুমাী ফাাংরাদদদয 
ভাথানেু াঅ ৬৩৮ ভানওদন িরায এফাং ানওস্তাদনয ভাথানেু াঅ ১০৫০ ভানওদন 
িরায । এদক্ষদত্ ফাাংরাদদদয ভাথানেু াঅ ানওস্তাদনয ভাথানেু াঅদয ৬০.৭৬ 
% । াথদাৎ ১৯৭০াদরয াদথ তুরনা ওযদর স্বাধীনতায ৩৯ ফেয য ফাাংরাদদদয 
াাং ানওস্তাদনয তুরনা ১% ওদভ ককর । ভাথানেু াঅ াঅভাদদযদও ফদর নদদে 
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ানওস্তাদনয াদথ তুরনা ওযদর ১৯৪৯-৫০ দত ১৯৬৯-৭০ মদন্ত ূফদ ফাাংরায 
ভাথানেু াঅদয ফৃনদ্ধয ায এফাং ১৯৭২ দত ২০১০ মদন্ত ভাথানেু াঅদয ফৃনদ্ধয 
ায প্রা এওাআ । াথদাৎ ভাথানেু াঅ ওভ াদয ফৃনদ্ধ াায কম কদাল তৎওারীন 
াঅাভী াথদনীনতনফদ কযভান কাফান াদনদওয দ্বাযা নিভ ানওস্তাদনয াঈয 
চাাদনা দনের , নওন্তু স্বাধীনতায ৩৯ ফেয য াঅভযা ানওস্তাদনয তুরনা 
াঅভাদদয ভাথানেু াঅ কফন াদয ফাড়াদত ানযনন । ফযাং ২০১০ াদর ফাাংরাদদদয 
াাং ১৯৭০ াদরয ৬১.৬৩% দত ওদভ ৬০.৭৬% এ এদদে । াঅানভরীদকয 
াঅয এওনি নযাংঔযান র ১৯৪৭ দত ১৯৬৯ মদন্ত ূফদ ফাাংরা াঈন্নন ফয নের 
৩০০০ কওানি রুন এফাং নিভ ানওস্তাদন ৬০০০ কওানি রুন । াথদাৎ ৩৩.৩৩% 
ূফদ ফাাংরা এফাং ৬৬.৬৭% নিভ ানওস্তাদন ফয দদে । নযাংঔযাননি এদওফাদয 
নিও । তদফ নফদেলদেয ফযাায যদদে । ূফদ ফাাংরা  নিভ ানওস্তাদন িনাংঔযা 
প্রা ভান । াতএফ িনাংঔযায ানুাদত ূফদ ফাাংরায াঈন্নন ফয 
৩০০০+৬০০০=৯০০০ কওানি রুনয াদধদও ৪৫০০ কওানি াথদাৎ ৫০% া াঈনচৎ 
নের । নওন্তু াঈন্নদন এরাওায াঅতনদও গুরুত্ব নদদর নবন্ন পরাপর াঅদ । ূফদ 
ফাাংরায াঅতন ে ১,৪৭, ৫৭০ ফকদ নওদরানভিায । ানযনদদও াজিাফ , কফরুনচস্তান , 
ননু্ধ , াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদ নিভ ানওস্তাদনয াঅতন র ৭,৯৬,০০০ 
ফকদ নওদরানভিায , মা ূফদ ফাাংরায াঅতদনয ৫ গুে এয নওেু কফন । পদর ূফদ 
ফাাংরা এওনি প্রাথনভও নফদযার স্থান ওযদর মনদ ২০০ োদত্য নক্ষা কদা ম্ভফ 
 , তদফ এাআ ২০০ োদত্য নক্ষায িনয নিভ ানওস্তাদন ওভদক্ষ ৪নি প্রাথনভও 
নফদযার ততনয ওযদত দফ । ওাযে কফরুচ প্রদদদ প্রাথনভও নফদযার স্থান ওযদর 
ননু্ধ , াজিাফ ফা াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদয নশুযা াদ কদি কফরুচ প্রদদদয 
ক নফদযারদ ড়দফ এ ওল্পনা াঈন্নন াথদনীনতনফদযা ওী ওযদত াদযন ? ফযাং ননু্ধ , 
াজিাফ ফা াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদয িনয এওনি প্রাথনভও নফদযারদয 
প্রদািন । াথদাৎ ূফদ ফাাংরা এওনি প্রাথনভও নফদযার স্থান ওযদর চাযনি প্রদদ 
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নভদর নিভ ানওস্তাদন ৪নি প্রাথনভও নফদযার স্থান ওযদত  । দত াদয ূফদ 
ফাাংরা িনাংঔযায াঅনধদওযয ওাযদে এওনি নফদযারদ নদদ ২০০ োদত্য নক্ষা কদা 
মা , নওন্তু নিভ ানওস্তাদন খনফনত না থাওায ওাযদে এওনি নফদযারদয ভাধযদভ 
৫০ িন োত্দও নক্ষা কদা মা । াঅফায ূফদ ফাাংরা ১ নওদরানভিায যাস্তা দর 
কফরুচ , ননু্ধ , াজিাফ ফা াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদ ১ নওদরানভিায ওদয কভাি ৪ 
নওদরানভিায যাস্তা নিভ ানওস্তাদনয প্রদািন । ূফদ ফাাংরা কমবাদফ নদীয াঈয 
িীদিয প্রদািন , কবাদফ কফরুচ , ননু্ধ , াজিাফ ফা াঈিয-নিভ ীভান্ত 
প্রদদদয নদীয াঈয িীদিয প্রদািন । পদর কদঔা মা কম , াঅতন  প্রদদদয 
দৃনষ্টদওাে দত কদঔদর াঈন্নন ফযদও ৫নি াাংদ বাক ওযদত  , কঔাদন ূফদ 
ফাাংরায াাং দে ২০% । নওন্তু ূফদ ফাাংরা কদদে ৩৩.৩৩% । এাআ ১৩.৩৩% 
কফন াায ওাযে র ূফদ ফাাংরায িনকে কফন । নওন্তু াঅানভরীক 
নযাংঔযাদনয াফযাঔযা নদদ ফাঙ্গারী িাতীতাফাদদয াম্প্রদানওতা ৃনষ্ট ওদযনের , 
শুধুভাত্ কবাি রাদবয াঅা । তাযা চতুযতায াদথ বাযতী াফাঙ্গারীদদয নিভ 
ানওস্তানী ফদরদে এফাং কফরুচ , ননু্ধ , াজিাফ ফা াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদয 
বাকদও এও াদথ কমাক ওদয নিভ ানওস্তাদনয নফযীদত ূফদ ফাাংরায তুরনা 
ওদযদে । মনদ ফরা ত াঈন্নন ফযদ ূফদ ফাাংরায াাং র ৩৩.৩৩% এফাং নিভ 
ানওস্তাদন াফনস্থত প্রনতনি প্রদদদয াাং র ১৬.৬৬% , তদফ িনকে নিও 
াফস্থানি িানদত াযত ।াঈদয ৭০এয ননফদাচদনয ভ াঅানভ ফুনদ্ধিীনফদদয 
নযাংঔযান িানরানতয ওথা ফরা দদে । নওন্তু এয াথদ এিা ন কম , ূফদ ফাাংরা 
কানলত নন । প্রওৃতদক্ষ ূফদ ফাাংরা কানলত দনের নিভ ানওস্তানী দ্বাযা ন , 
ফযাং বাযতী াফাঙ্গারী ভুরভান  াজিাফীদদয দ্বাযা । ওাযে ১৯৪৭ াদর 
ঐনতানও ওাযদে চাওুযী , ফযফা -ফানেিয , নল্প-ওরওাযঔানা াআতযানদ বাযতী 
াফাঙ্গারী ভুরভান  াজিাফীদদয াদত চদর মা । পদর স্বাবানফও বাদফাআ তাযা 
ওভ াগ্রয ূফদ ফাাংরা , কফরুচ , াঈিয-নিভ ীভান্ত প্রদদদ তাদদয কালে 
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(ূনিফাদদয ানত াধাযে রূ) চারাদত কদযনের । নফদলওদয তফদদনও াঊে , 
াাময , প্রনক্ষে , ক্ষভতায কওন্দ্রীবূত ওযায কক্ষদত্ বাযতী াফাঙ্গারী ভুরভান  
াজিাফীযা াগ্রয নের । াঅফায এ ভস্থ ফযাাদয াফাঙ্গারী ভুরভান  
াজিাফীদদয ভদধয ূদফদ দ্বন্দ নের এফাং ফতদভাদন াঅদে । নওন্তু াঅানভরীক 
নিভ ানওস্তাদন ৪নি প্রদদ থাওায ওাযদে তাদদয কবাি ৪নি াাংদ নফবি দফ 
ধদয কন । এিনয তাযা নিভ ানওস্তাদনয কবাদিয নদদও নিয না নদদ ূফদ 
ফাাংরায কবাদিয নদদও নিয কদ । তাাআ তাযা দতযয াদথ নভথযা নভনদ ফাঙ্গারী 
িাতীতাফাদদয াম্প্রদানও ধাযো েনড়দ নদদ ফাঙ্গারীদদয কবাি াঅদাদয কচষ্টা 
ওদয । কবাদিয াঅা তাযা ূুঁনিফাদী াথদনীনতয াধাযে কালেদও িানতকত রূ 
প্রদান ওদযনের । াঅি ফাাংরাদদদ নল্প কক্টদয নফদলওদয কাদভদণ্টদ ূুঁনিফাদী 
কালে যদদে । নওন্তু এ কালেদও িানতকত রূ কদা নন । ওাযে এঔন কালে 
ওযদে ফাঙ্গারী ূুঁনিনতযা এফাং কানলত দে ফাঙ্গারী শ্রনভওযা ।এদক্ষদত্ তাযা ূফদ 
ফাাংরা  নিভ ানওস্তাদনয রফয ভূরয তুরনা ওদয ফাঙ্গারীদদয ফুঝাদত শুরু ওযর 
তাযা নিভ ানওস্তাদনয কচদ কফন ভূরয নদদে এফাং াঅানভরীক ক্ষভতা াঅদর 
ওভ ভূদরয ঔাাদফ । াঅানভরীদকয ওভ ভূদরয ঔাাদনায , এ ফিফয াযা ূফদ 
ফাাংরা মদথষ্ট নযভাদে প্রবাফ কপদর । নওন্তু রফয ভূদরযয এ নভথযা প্রনতশ্রুনত 
যফতদীদত (১৯৭৫) াঅানভরীদকয দুাঃঔিনও নযেনত খিা । ১৯৭০ াদর কঔ 
ভুনিফুয যভান কম িননপ্রতা কদনেদরন , ৭২-৭৫ াদরয ানননন্ত্রত রফয ভূরয 
তায ক িননপ্রতাদও ূদনযয কওািা ননদ মা । এ ফযাাদয াঅনভ িনাফ 
ভুনতানয ভাভুন  িন্ত ওুভায যা ‚ফাাংরাদদদ ননবর ভাি প্রনতিায াংগ্রাভ‛ 
ফাআ এয ৮৯ ৃিা রফযভূদরযয এওনি তানরওা প্রদান ওদযদেন - রদফযয নাভ দাভ 
(যওাযী ূত্) 

যফতদী ৃিা তা কদঔুন। 
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নিনন-ত্ 

দাভ 
১৯৭১ ১৯৭২ 

িানু-কপব্রু ভাচদ-নিদ িানু-াকাস্ট াকাস্ট-নিদ 

চাাঈর (প্রনতভে) ৩৪.৬৩ ৪২.৩৭ ৭৭.৬৮ ৯৩.৭৫ 

নযলা কতর 
(প্রনতদয) 

৫.২৭ ৬.৬১ ১২ ১৪ 

রফন (প্রনতদয) ৩১ ৪৮ ৪৭ - 

নচনন (প্রনতদয) ২.২৭ ২.৭৯ - ৯ 

ওাড় রাং ক্লথ 
(প্রনতকি) 

২.২৫ ২.৪২ ৫.৫০ - 

িাদনা দুধ  
(৫ াাঈন্ড) 

১৫ ২২ - ৪৮ 

 

তানরওা স্বাক্ষয কদ কম , চাাঈদরয ভে ৩৪িাওা মুদ্ধওারীন ভদ কফদড় ৪২ িাওা 
দদে , নওন্তু াঅানভরীক ক্ষভতা কনায য ৮ ভাদ তা কফদড় ৯৩ িাওা দদে । 
াথদাৎ মুদ্ধওারীন ভদ কফদড়দে ৮ িাওা এফাং াঅানভরীদকয ৮ ভাদ কফদড়দে ৫১ 
িাওা । তানরওায নদদও তাওাদর ফাওী দেযয কক্ষদত্ দাভ ফৃনদ্ধয ায নফদফচনা ওযদর 
কদঔা মা কম , াঅানভরীক নভথযা াঅশ্বা কদাদত িু নের , নওন্তু প্রান 
নযচারনা াদক্ষ নের । াথদনননতও তফলভয কদঔাদত নকদ কঔ ভুনিফুয যভাদনয 
াঅয এওনি ফিফয াধাযে িনকেদও নাড়া নদর । নতনন ফরদরন , ফাাংরায ভনরাযা 
ভাত্ এওনি ওাড় যদত দয , কঔাদন নিভ ানওস্তাদনয ভনরাযা ৩নি ওদয 
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ওাড় দয । ফিফযনি নিও । তদফ নবতদযয তয র ফাাংরায ভনরাদদয াংসৃ্কনত 
র ানড় যা এফাং নিভ ানওস্তাদনয ভনরাদদয াংসৃ্কনত র াদরাায , ওানভি 
 ড়না (াথদাৎ ৩নি ওাড়) যা । িনকে াঅানভরীদকয ওথা নফশ্বা ওযর 
এফাং ১৯৭০ এয ননফদাচদন াঅানভরীক ূফদ ফাাংরা িাতী নযলদদয ১৬৯ নি 
াঅদনয ভদধয ১৬৭ াঅন (ভনরা াঅন ) রাব ওযর এফাং প্রাদদনও নযলদদ 
৩১০ াঅদনয ভদধয ২৯৮নি াঅন কর । াঅানভরীদকয এ নফযাি নফিদয নেদন 
ওাযে নের িনকদেয ভথদন , িার কবাি , নফক্ষ দরদও নি নদদ প্রনতত ওযা । 
কমভন ননফদাচন এয ভ িাভাাদত াআরাভীয বাদও াঅানভরীক ন্ড ওদয কদ 
এফাং এযয িাভাাত , ভুনরভ রীক কওান দরাআ াঅানভরীদকয ওাযদে তাদদয 
প্রচাযানবমান নিওভত চারাদত াদযনন । নি , িনি কচৌধূযী নরদঔদেন , ‚ানযানয দর 
ওদানচৎ কওান িনবায াঅদািন ওযদত াযত এফাং মঔন তাযা তা ওযত তঔন 
িাংরী াঅানভরীকযা তা ন্ড ওদয নদত (‚াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর‛ ৃাঃ 
৯৬) । এ বযাপাবর ছমজর ততিক াতক ববন , ‚দরনি (াঅানভরীক) রা 
কপব্রুানয ননিনয ঢাওায িনবা , ২৮ কপব্রুানয চট্টগ্রাদভয িনবা , , তদূদয 
৭াআ ভাদচদয িনবা ন্ড ওদয নদর । ওুনভোয ১০াআ ভাদচদয ওনদবন ভুনরভ রীদকয 
িনবা , ফনযাদরয ১৫াআ ভাচদ , ঢাওায ১২াআ ভাচদ িনবা নষ্ট ওদয কদা র 
(ননািীয াঅত্মভদদেয দনরর ৃাঃ ৩১ ) । ৭০ এয ননফদাচন ম্পদওদ যা পযভান 
াঅরী তায ‚ফাাংরাদদদয িন্ম‛ ফাআ কয ৩৫ ৃিা নরদঔদেন , ‚ওর নফরুদ্ধফাদীদও 
নননি  ধ্বাং ওযায িনয াঅানভরীক ঔুফাআ ওদিায ন্থা ননদনের । ---- তাযা 
কওফর িনবাদও কবদঙ্গ কদনন , কাআ াদথ াাংগ্রেওাযীদদযদও ননদদবাদফ 
ননিদনের । িাভাাত এত ভাযাত্মওবাদফ াঈৎানিত দনের কম , এাআ খিনায য 
াঅানভরীক াঅয কওান নফদযাধীতায মু্মঔীন নন ।‛ প্রা এওাআ ফিফয াদফন , 
যওায াাফুেীন াঅভদদয ‚ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার‛ (২ ঔন্ড) ফাআদয 
৩৭১ দত ৩৮৩ মদন্ত । এ ফাআদত াভরায কফ নওেু দূরদব নচত্ যদদে । এঔন 
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াঅুন িার কবাদিয ওথা । িার কবাি ম্পদওদ এ ফাআদয ৩৯১ ৃিা াঅদে , 
‚কনদন াঅানভ ভথদওযা বূা কবাি কদায প্রনতদমাকীতা কনদভনের । কও ওতিা 
কবাি নদদদে , এ ননদ ফড়াাআ ওদযদে । কওাঈ ফদরদে াঅনভ এওাাআ ৫০নি , কওাঈ 
কঞু্চনয ওদযনে ফদর এওিদনয াঈয াঅদযওিন কদ কনড়দ দড়দে ।‛ কভিয 
ননেও ানরও তায ‚ননািীয াঅত্মভদদেয দনরর‛ ফাআ এয ৪২ ৃিা নরদঔদেন , 
ননফদাচনী কওন্দ্রগুদরায মাফতী ননন্ত্রে াঅানভরীক  তায ভথদওদদয াঈয কেদড় 
নদদ কনাফাননী কওৌদর ানন্তূেদ নযদফদ ননফদাচন ম্পন্ন ফায ফযাাযনিদত 
াফদান যাঔর । ------ কচৌভুনীদত ১২ ফেদযয এওনি ফারও ি ফাাংরা কোকান 
নদদত নদদত কবাি কওদন্দ্রয নদদও এনকদ মানের । ---- প্রাথদী ানবদমাক ওদযন 
ফারওনি কবাি কদায াঈমুি ন । ----- ওযাদেন ফরদরন নপ্রাাআনিাং ানপাদযয 
ননওি ানবদমাক ওরুন । ------তিনও যভানদও কভিয ঔাদনয াভদন এদন ানিয 
ওযা  । ক ঞ্চভফায কবাি নদদত মানের । কভিয ফরদরন এ ননদ াঅভায ভাথা-
ফযাথা কনাআ । কওান ভাযনি দ থাওদর ক ফযাাদয াঅভাদও ফরুন ।‛ এঔাদন 
াঈদেঔয কম াঅানভরীক কম ভস্ত দদরয াদথ এ ননিুয াঅচযে ওদযদে , াঅাআাঈফ 
নফদযাধী াঅদন্দারদন এফাং ৬৯ এয কে-াবুযত্থাদন এ দরগুদরায াদথাআ কিাি কিন 
ওদযনের । এঔন প্রশ্ন র িাতী নযলদদ াঅানভরীক াংঔযাকনযি ায য , 
তাদদযদও কওন ক্ষভতা কদা র না ? 

এঔন প্রশ্ন র িাতী নযলদদ াঅানভরীক াংঔযাকনযি ায য , তাদদযদও 
কওন ক্ষভতা কদা র না ? এয ওাযে র ক ভ চাযনি নিয ভদধয ভদঝাতা না 
া এফাং ভদঝাতা না ায ওাযদে প্রাে াযাদত দদে াাংঔয করাওদও , নওন্তু 
এ চাযনি নিয নওেুাআ নন । চাযনি নি র -  

  

(১) কপ্রনদিন্ট াআাাআা ঔান ।  
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(২) কনাফাননীয প্রধান কিনাদযর ানভদ , কপ্রনদিদন্টয স্টাপ ানপায কর , কি 
ীযিাদা াঈচ্চ দস্থ াভনযও ওভওতদাযা।  

(৩) াঅানভরীদকয বানত কঔ ভুনিফুয যভান ।  

(৪) নর ানিদয বানত িুরনপওায াঅরী বুদট্টা ।  

  

  

১ভ নি কপ্রনদিন্ট াআাাআা ঔাুঁন ক্ষভতা এদ ূফদ ফাাংরায াঈন্নদনয িনয কফ 
নওেু নযওল্পনা াদত কনন । নি , িনি কচৌধূযী তায ‚াঔন্ড ানওস্তাদনয কল 
নদনগুনর‛ ফাআদয ৫৯ ৃিা করদঔন , ‚াআাাআা ঔান ফাঙ্গারীদদযদও প্রাদনয 
াঈচ্চদগুনরদত নওেুিা বাক কদায ননদত ৬ িন ফাঙ্গারী ন , এ , ন ানপাযদও 
কওন্দ্রী নচফ ওদযন । ‛ ৬৭ ৃিা করঔা াঅদে , চতুথদ াুঁচারা (১৯৭০-৭৫) 
নযওল্পনা াঈন্নন ফযদ ূফদ ফাাংরায ফযাে নের ৩,৯৪০ কওানি রুন , মা কভাি 
ফযাদেয ৫২.৫% নের এফাং নিভ ানওস্তাদনয নের ৩,৫৬০ কওানি রুন , মা কভাি 
ফযাদেয ৪৭.৫% নের । এ ফযাাদয াযান্থনী ভাওাদযনা তায ‚দযা কযাআ াফ 
ফাাংরাদদ‛ ফাআদয ৩৬ ৃিা নরদঔদেন , ‚কপ্রনদিন্ট াআাাআা ঔাদনয ওৃনতত্ব ফরা 
চদর কম , নতনন প্রথভ াফস্থা এ ধযদনয ত্রুনিগুদরা াংদাধদনয কচষ্টা ওদযনেদরন । 
----- প্রাদন ফা ননবর ানবদদ নতনন ফাঙ্গারীয াংঔযা ফাড়ান ।‛ াআাাআা ঔাুঁন 
িাতী নযলদদয াঅন ফযাদেয কক্ষদত্ াংঔযাাভয নীনত নযফতদন ওদযন । তায এ 
নীনতয ওাযদে ূফদ ফাাংরা রাবফান দ মা । ওাযে ূদফদ িাতী নযলদদ নিভ 
ানওস্তাদনয  ূফদ ফাাংরায ভান ফযাে নের । নওন্তু াআাাআা ঔাুঁন িাতী নযলদদয 
৩১৩নি াঅদনয ভদধয ূফদ ফাাংরায িনয ১৬৯নি এফাং নিভ ানওস্তাদনয ৪নি 
প্রদদদয িনয ১৪৪নি াঅন ফযাে ওদযন । াআাাআা ঔাদনয এ নদ্ধাদন্তয পদর 
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কওদন্দ্র ফাঙ্গারীদদয নচযস্থাী াঅনধতয স্থানত দফ , মা বুদট্টা  কনাফাননীয 
কিনাদযরযা কভদন ননদত াদযননন ।  

  

  

২ নি কনাফাননীয প্রধান কিনাদযর ানভদ , কপ্রনদিদন্টয স্টাপ ানপায কর , 
কি , ীযিাদা , কভিয কিনাদযর ভযা ঔান াঈচ্চ দস্থ াভনযও ওভওতদাযা 
কওদন্দ্র ফাঙ্গারীদদয ান কদঔদত যািী নন । এযা ফাঙ্গারীদদযদও ননম্ন ফেদ ননু্দ দত 
ধভদান্তনযত ভুরাভ ভদন ওদয । নফদল ওদয এযা কঔ ভুনিফ এফাং তায দরদও 
বাযদতয কফাদা ফদর ভদন ওদয । াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা , মা ঐ ভদ 
াঅানভরীকযা নভথযা ভাভরা ফদরনের নওন্তু দয স্বাধীনতায য কফদবদয তয ফদর 
কখালো ওদযনের , ক াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরায ওাযদে কিনাদযরযা ভুনিফদও 
নফশ্বা ওযদতন না , ওাযে ানওস্তান াঅনভদয নবতদয বাযত নফদযাধী ভদনাবাফ ঔুফাআ 
নিারী নের । াঅানভরীদকয াঈয ফাঙ্গারী ননু্দদদয নযূেদ াঅনুকতয এফাং 
াঅাভী ফুনদ্ধিীনফদদয নিরুরদও ফাদ নদদ ানতনযি যফীন্দ্র  ননু্দ াংসৃ্কনত চচদা 
তাদদয দন্দদও নিারী ওদয , াথচ এফ কিনাদযরদদয নওেুাংঔযও ভদযাদন 
াবযস্ত নেদরন ।  

  

  

  

৩ নি াঅানভরীদকয বানত কঔ ভুনিফুয যভান । নতনন ক ভ ূফদ 
ফাাংরায ানধওাাং ভানুদলয ভথদন কদনেদরন এফাং তায কনতৃদদত্বয াধীদন নের 
াঅানভরীদকয ভত এওনি ুাংখনিত দর । তায দদরয নবতদয নের চযভনন্থ গ্রু, 
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মাযা ূফদ ফাাংরাদও স্বাধীন নদদফ কদঔদত চা এফাং ভধযনন্থ গ্রু মাযা শুধুভাত্ স্বাত্ব 
াদন নফশ্বাী । চযভনন্থ গ্রুদ তািাঈনেন , তদ নিরুর াআরাভ এফাং গুরুত্বূেদ 
োত্ কনতাযা নেদরন । এাআ চযভনন্থ গ্রু স্বাধীনতায িনয নফনবন্ন ভদ বাযদতয 
াদথ াঅরা ওদযনের , তদফ এ াঅরা াঈচ্চ মদাদয নের না । তঔন এ ধযদনয 
স্বাধীনতায দাফী ককাদন নের । প্রওাদয এযা ানওস্তাদনয াঅনুকদতযয ওথা ফরত । 
মনদ তাযা ানওস্তান দত নফনেন্ন ায ওথা িনভদক্ষ প্রচায ওযত , তদফ এদদয 
ানস্থত্ব ঐ ভাআ নননিহ্ন দ কমত , ওাযে তঔন াধাযে িনকে ানওস্তান বাঙ্গায 
নচন্তাাআ ওযদত াদযনন । এযা কঔ ভুনিফুদযয ননওি নফনেন্ন ায ওথা ফরদতন । 
৭০ এয ননফদাচদনয য িাতী নযলদ মঔন ফর না , তঔন তাদদয ফিফয নওেুিা 
প্রওাদয াঅদত রাকর এফাং ভাচদ ভাদ তা নযূেদতা রাব ওদয । কঔ ভুনিফুয 
যভান াঈব গ্রুদয ভদধয ভি াধন ওদয চরায কচষ্টা ওদযনেদরন । তাাআ ওঔন 
ভদন  নতনন ূফদ ফাাংরাদও ানওস্তান দত নফনেন্ন ওদয স্বাধীন যাষ্ট্র ওযদত 
কচদনেদরন এফাং াঅফায ওঔন ভদন  নতনন শুধুভাত্ স্বাত্বান কচদনেদরন । এ 
ফযাাদয যফতদীদত নফস্তানযত াঅদরাচনা ওযফ ।  

  

  

৪থদ নি িুরনপওায াঅরী বুদট্টা াঈচ্চনবরাী এফাং ক্ষভতাদরাবী যািনীনতনফদ নেদরন 
। নতনন ক্ষভতায িনয ানওস্তান নদ্বঔনন্ডত ওযদত যািী নেদরন । বুদট্টায াদথ 
কিনাদযর কিদওাািদাদযয ঔুফাআ বার ম্পওদ নের এফাং নফদলওদয কর , কি , 
ীযিাদায ভাধযদভ বুদট্টা ভস্ত তথয ূদফদাআ কিদন ননদত াযদতন । াআাাআা ঔান 
ক্ষভতা এদ ১৯৭০ এয ননফদাচদনয নরকযার কিভ াওদ (LFM) প্রদান ওদযন । 
নরকযার কিভ াওদ এয নওেু ধাযা র -  
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(১) ানওস্তান দফ এওনি কপিাদযর যাষ্ট্র ।  

(২) াআরাদভয াঅদদদয াঅদরাদও ানওস্তাদনয াংনফধান যনচত দফ ।  

(৩) াঅাআন নযলদদয দযযা নযলদ ফায ৪ ভাদয ভদধয নতুন াংনফধান যচনা 
ওযদত দফ । ানযথা নযলদ কবদঙ্গ মাদফ এফাং নতুন ননফদাচন দফ ।  

(৪) াংনফধান যচনায য নতুন যওায কিন ওযা দফ ।  

  

  

  

৩নাং াাংদ নযলদ বাঙ্গায নফলনি নের াকেতানন্ত্রও । যািনননতও দরগুদরা এয 
ওদিায নফদযাধীতা ওদযনের । নওন্তু াঅানভরীক ভৃদু নফদযাধীতা ওদয ননফদাচদন 
াাংগ্রদেয নদ্ধান্ত কন । াঅানভরীক ননফদাচদনয নদ্ধান্ত কনা াআাাআায 
নফরুদদ্ধ াঅদন্দারন ততযী ওযা মানন এফাং ানযানয দরগুদরা ননফদাচদন াাংগ্রদেয 
নদ্ধান্ত কন । (িাতী যািনীনত , ৃাঃ ৩৬৪ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার ২ ঔন্ড 
, ৃ ৩৭০) াঅানভরীক ৭০ এয ননফদাচদন কভননপদস্টদত কওাযাঅন -ুন্নায াঅদদদ 
ফাাআদয াঅাআন যচনা না ওযায ওথা এফাং ৬ দপায াঈদেঔ ওদয । ৬ দপায ফযাাদয 
কঔ ভুনিফ াআাাআা ঔানদও ফুঝাদরন কম , এনি নযফতদদমাকয । শুধু ননফদাচদন 
কবাদিয স্বাদথদ এনি ফযফায ওযা দে । এ ফযাাদয নি , িনি কচৌধূযী ‚াঔন্ড 
ানওস্তাদনয কল নদনগুনর‛ ফাআদয ৮৫ ৃিা নরদঔদেন , ‚কঔ ভুনিফ ন্তুষ্ট ায 
বাফ প্রওা ওযদরন । নতনন াআাাআা ঔান  াঅানদও (ূফদ ফাাংরায কবেদয) 
ফদরন কম , তায ে দপা ওুযাঅন ফাাআদফর ন এফাং নযওল্পনানি াঅদরাচনা স্বাদক্ষ 
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। ----- কাযাানদদয েনফয নদদও াআাযা ওদয াঅভাদও ফদরন এ ভান কনতায 
নলয দ াঅনভ নওবাদফ ানওস্তান ধ্বাংদয নচন্তা ওযদত ানয ।‛ এ ফাআদয ৯৯ 
ৃিা ননফদাচদনয ূদফদ াআাাআায াদথ ভুনিদফয কম ককান াঅদরাচনা দদে , ক 
ম্পদওদ ফরা দদে , ‚‚ভুনিফ দৃঢ় প্রনতজ্ঞা ওদযন কম , নতনন াংদদ ক ওযায 
ূদফদ তায ঔযা ানতন্ত্র কদঔাদফন । -----তার েয় দফা কাযযক্রম ছদলবক 
তবভক্ত করার জনয তে না এবং আয়াআয়ার পাাঁচ দফা ছযমনো এ , এপ 
, এভ এ াঅদে তা এফাং তায ননদিয ে দপা - এ াঈবিা বনফলযত ানতদন্ত্র স্থান 
াদফ ।‛ এাআ দে াঅভাদদয কনতাদদয ওামদক্রভ । তাযা কবাদিয িনয িনকেদও এও 
ওথা ফদরন এফাং দদায ান্তযাদর ক্ষভতাীনদদয াদথ ককান তফিও ওযদত 
নদ্বধাদফাধ ওদযন না ।  

  

  

  

ানযনদদও বুদট্টা  কিনাদযরযা াআাাআা ঔান ওতৃদও ৩১৩নি াঅদনয ভদধয ১৬৯ নি 
াঅন ূফদ ফাাংরা এফাং ১৪৪নি াঅন নিভ ানওস্তাদনয চাযনি প্রদদদ ফযাে 
ওযা তীি নফদযাধীতা ওদযন । এদক্ষদত্ তাদদয ফিফয র , ূফদ ফাাংরা কফন াঅন 
ফযাে ওযা কভিনযনিয নবনিদত ূফদ ফাাংরা তাদদয ানতন্ত্র াযা ানওস্তাদন চানদ 
কদদফ এফাং নিভ ানওস্তাদনয াঈয ফভ ফাঙ্গারীদদয াঅনধতয প্রনতনিনত দফ । 
এিনয কিনাদযরযা াআাাআা ঔানদও প্রস্তাফ ওদযন ানতানন্ত্রও কওান নফল া 
ওযায িনয ৬০% কবাদিয ফযফস্থা ওযদত । নওন্তু াআাাআা ঔান কল ভুহুদতদ এ 
নফলনি না কভদন কিনাদযরদদয ননযা এফাং ভুনিফদও ঔুন ওদযন (ূত্াঃ াঔন্ড 
ানওস্তাদনয কল নদনগুনর ৃাঃ ৮৭) । ত এয ওাযে নের কঔ ভুনিফ াদা 
ওদযনেদরন ননফদাচদন ি রাব ওযদর নতনন াআাাআা ঔানদও কপ্রনদিন্টয দদ 
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যাঔদফন (িাতী যািনীনত , ৃাঃ ফাাংরাদদদয িন্ম , যা পযভান াঅরী ঔান ৃাঃ ৩৩) 
।  

  

  

  

াঈদয ৭০ এয ননফদাচন চরাওারীন ভদয ওথা াঅদরাচনা ওযা দদে । এঔন 
াঅভযা কদঔফ কওন ক্ষভতা স্তান্তয নন । ক্ষভতা স্তান্তয না ায ভূর ওাযে র 
ননফদাচদনয ূদফদ াআাাআা-ভুনিফ কম ভদঝাতা দনের , ননফদাচদনয য তা ফাস্তফান 
না া । ননফদাচদনয য কঔ ভুনিফ স্পষ্টবাদফ ফদর কদন , নতনন ৬ দপায নবনিদত 
ানতন্ত্র যচনা ওযদফন । ানযনদদও বুদট্টা কখালো কদন কমদতু নতনন নিভ 
ানওস্তান দত কভিনযনি কবাি কদদেন , কদতু তায ভতাভত োড়া কওান 
ানতন্ত্র যচনা ওযা মাদফ না । এদক্ষদত্ ভুনিফ  বুদট্টা াঈবাআ প্রানন্ত ীভানা 
াঈনীত দরন । এওিন ৬ দপায ফাাআদয কমদত চান না এফাং াযিন কভাদিাআ ৬ 
দপা চান না । াথদাৎ াঈব কনতা কেতদন্ত্রয ওথা ফরদর তাদদয ননদিদদয ভদধয 
কওান ধযদনয কেতানন্ত্রও কফাধ নেরা না । মনদ থাওত তদফ াঈবাআ নওেুিা োড় নদদ 
নম্মনরতবাদফ ানতন্ত্র যচনা ওযদত াযদতন এফাং াদনও ননযী করাদওয প্রাে 
যক্ষা কত । 

  

  

ানতানন্ত্রও ভযায ভাধাদনয িনয াআাাআা ঔান ১৯৭১ াদরয ১৫াআ ভাচদ ঢাওা 
াঅদন এফাং ১৬াআ ভাচদ দত াঅানভরীদকয াদথ াঅদরাচনা শুরু ওদযন । ২০ ক 
ভাদচদয নদদও প্রতীভান  কম , াআাাআা-ভুনিফ এওনি ানতানন্ত্রও ভাধাদন 
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াঈনীত দদেন । এাআ ভাধাদন াঈনীত ায িনয াআাাআা ঔান মদথষ্ট 
নযভাদে োড় কদন নওন্তু এদক্ষদত্ তায কিনাদযরযা াথদাৎ কিনাদযর ানভদ , গুর 
াান , ভয , নভঠ্িা এ ধযদনয োদড়য িনয াআাাআা ঔানদও তওদ ওদয কদন 
(ূত্াঃ াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর ৃাঃ ১৫৮)। ভুনিফ -াআাাআায ভদঝাতা নের 
ননম্নরূ -  

  

(১) াভনযও াঅাআন প্রতযাায এফাং এওনি কপ্রনদিনোর কপ্রাক্লাদভদনয ভাধযদভ 
িনপ্রনতনননধদদয াদত ক্ষভতা স্তান্তয ।  

(২) প্রাদদনও ক্ষভতা াংঔযাকনযি দদরয াদত াদে ।  

(৩) াআাাআায াদত কপ্রনদিন্ট এফাং কওন্দ্রী যওাদযয দানত্ব থাওদফ ।  

(৪) ূফদ  নিভ ানওস্তাদনয িাতী নযলদদয দযকে ৃথও ানধদফন ফদফ 
ানতানন্ত্রও াঅদরাচনায িনয । এযয চুড়ান্ত ানতন্ত্র প্রেদনয িনয মুি 
ানধদফন ফদফ । (ূত্াঃ‚স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা‛ , কভিয 
যনপওুর াআরাভ , ৃাঃ ২০৪ , িাতী যািনীনত , ৃাঃ ৩৯০ , াঅত্মখাতী যািনীনতয 
নদনওার , ২ ঔন্ড ৃাঃ ৪৫৯,৪৬০, ননািীয াঅত্মভদদেয দনরর ৃাঃ ৭৬ । )  

  

  

কিনাদযরদদয াদথ বুদট্টায ম্পওদ থাওায ওাযদে ভদঝাতায ওথা শুদন এফাং 
কপ্রনদিদন্টয াঅহ্বাদন নতনন ২১ক ভাচদ ঢাওা এদ াঈনস্থত ন । ানযনদদও 
াঅানভরীদকয ওট্টযনন্থ কনতাযা কমভন তািাঈনেন াঅভদ , নিরুর াআরাভ , 
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ভনুয াঅরী এযা চাননন কম , কঔ ভুনিফ মাদত কওান ানতানন্ত্রও ভদঝাতা 
কৌঁোদত াদযন । তাদদয াঈদেয র , কওান ভদঝাতা না দর াঈদূ্ভত নযস্থনতয 
ুদমাক ননদ ানওস্তান দত নফেন্ন দ ূফদফাাংরা (৫৬এয াংনফধান ানুমাী নাভ 
‘ূফদ ানওস্তান’ এফাং ৬৯এ াঅানভরীদকয যওাদযয ননওি দাফী ‘ফাাংরাদদ’ 
নাভওযে) স্বাধীন ওযা মাদফ । ানযনদদও ক্ষভতাদরাবী বুদট্টা কদঔদরন িাতী নযলদদ 
১৬৯নি াঅন ূফদ ফাাংরায িনয ফযাে থাওা তায দক্ষ ানওস্তাদনয দফদাচ্চ 
ক্ষভতা কৌঁো ম্ভফ দফ না , তাাআ নতনন চাাআদরন ূফদ ফাাংরা নফনেন্ন দ মাও , 
নওন্তু দাবায মাদত তায াঈয না দয , ফযাং কঔ ভুনিফুদযয াঈয দয । তাাআ 
নতনন মুনি কদঔাদরন কম , ভদঝাতায ১নাং এ াঈদেনঔত াভনযও াঅাআন প্রতযাায ওযা 
দর াআাাআা যওায ানফধ দ মাদফ । তাাআ কওান বাদফাআ ক্ষভতা স্তান্তদযয ূদফদ 
াভনযও াঅাআন প্রতযাায ওযা মাদফ না । এবাদফ বুদট্টা , ভুনিফ-াআাাআা ভদঝাতায 
নফযীদত াফস্থান ওদযন । এনদদও ভদঝাতায নবনিদত ূফদ ফাাংরায প্রাদদনও 
যওাদযয ক্ষভতা ওী দফ তা ননদ াআাাআা ঔান ২২ক ভাচদ কম ঔযা কদন , তা 
াঅানভরীক গ্রদে াস্বীওৃনত িানা । এদক্ষদত্ তাদদয মুনি নের এ ঔযা ূফদ 
ফাাংরা মদাি ক্ষভতা কদা নন ।  

  

  

  

ানযনদদও াঅানভরীক ২৩ ক ভাচদ কম ঔযা প্রদান ওদয , ক ঔযা কওদন্দ্রয 
ক্ষভতা মদথষ্ট নননন্ত্রত ওযা  । াঅানভরীদকয ঔযা ম্পদওদ াআাাআা ঔান কওান 
ভন্তফয না ওদয ফরা র কম , ২৫ক ভাচদ কপ্রনদিন্ট চুড়ান্ত কখালো নদদফন । (ূত্াঃ 
াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর ৃাঃ ১৬১,১৬২) । এ ভস্থ নফনবন্ন ভীওযদেয 
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ভাধান ননবদয ওদযনের বুদট্টায ভতাভদতয াঈয । ওাযে াআাাআা ঔান কঔ 
ভুনিদফয াদথ ভদঝাতা ওযদত যািী নেদরন , তদফ বুদট্টাদও াদথ ননদ । ওাযে 
কনাফাননীয ানধওাাং ানপাযযা র নিভ ানওস্তাদনয এফাং এদদয াঈয বুদট্টায 
প্রবাফ নের , মা াঅদকাআ াঈদেঔ ওযা দদে । াতএফ এদদযদও চনিদ াআাাআা 
ঔান তায াফস্থানদও দূফদর ওযদত চাননন । পদর বুদট্টা  কিনাদযরদদয াদত ুদমাক 
চদর াঅর , তাযা াআাাআা ঔানদও কফাঝাদরন নি প্রদাদকয িনয । াআাাআা 
ঔানদও তাযা কফাঝাদত ক্ষভ দরন ভুনিফ দরন নফশ্বাখাতও । ওাযে ক (ভুনিফ) 
ননফদাচদনয ূদফদ কপ্রনদিদণ্টয (াআাাআা ঔান) াদথ কম ভদঝাতা (৬ দপা 
নযফতদদনয) ওদযনের , তা বঙ্গ ওদযদে । াআাাআা ঔান কিনাদযরদদয াদথ এওভত 
দরন নি প্রদাদকয িনয । ২৪ক ভাচদ াঅফায াআাাআা ঔাদনয দরফদরয াদথ 
াঅানভরীদকয (দঔ ভুনিফ োড়া) াঅদরাচনা  । াঅানভরীদকয ানতানন্ত্রও 
ঔযা ম্পদওদ াআাাআা ঔান াঅশ্বা নদদরন এফাং ফরদরন কিনাদযর ীযিাদা 
ফনওেু িানাদফন । ২৫ ক ভাচদ ন্ধায নদদও াআাাআা ঔান চদর ককদরন এফাং যাত 
১২ িায য াথদাৎ ২৬ ক ভাচদ যাত কনাফাননী তযা শুরু ওযর াঅানভরীক , 
োত্রীক  ননু্দ করাওদদয । শুধুভাত্ কঔ ভুনিফুয যভান কওাথা না নকদ কগ্রিায 
দরন এফাং ফাওী কনতাযা ননযাদদ স্থান তযাক ওযদরন , ভাযা ড়র াঅদন্দারদনয 
ওভদীযা  ননযী িনকে , মাযা কনতাদদয ভত ককান ঔফয ফা তথয ম্পদওদ জ্ঞাত 
থাদও না (ূত্াঃ াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর ) ।   

  

  

১৯৭১ াদরয ভাচদ ভা নের এওনি ওাদরা ভা । এ ভাদয প্রথভনদদও 
াঅানভরীদকয িাংরী ওনভদযা তযা ওযর াফাঙ্গারীদদযদও নফদলওদয নফানযযা এ 
তযাওাদন্ডয নওায র । ১৯৪৬ াদরয াকাস্ট ভাদ ওরওাতা  নফাদয াংঔযারখু 
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ভুরভানযা কমবাদফ ওচুওািা দনের ননু্দদদয াদত , কতভনন ভাচদ ভাদয প্রথভনদদও 
াঅানভরীদকয িাংরী ওভদীদদয াদত তযায নওায  বাযদতয নফায দত াঅকত 
নফানয িনকে । কম নফানযয িনকে ১৯৪৬ াদরয দাঙ্গায য প্রাে যক্ষাদথদ ১৯৪৭ 
াদর ূফদ ফাাংরা াঅশ্র গ্রে ওদযনের এাআ াঅা কম , ভুরভাদনয ননওি থাওদর 
তাদদয প্রাদেয ননিতা থাওদফ নওন্তু কঔ ভুনিদফয ফাঙ্গারী িাতীতাফাদদয ধাযো 
াঅানভরীদকয ওভদীদদয যি নাু াদনাদত নযেত ওদয , মায িনয িীফনদান 
ওযদত দনের াাংঔয নফানয করাওদদযদও । এ ফযাাদয কভিয ননেও ানরও 
তায ‚ননািীয াঅত্মভদদেয দনরর‛ ফাআদয ৬১ , ৬২ , ৬৩ ৃিা নরদঔদেন , 
‚ভুনিদফয াধীদন াফাঙ্গারীদদয িীফন দূনফদল দ াঈিদরা । -----যাবদর টিবকে 
ছকনার ক্ষমতা তে তারা তনরাপদ স্থান পতিম পাতকস্তাবন চব তগবয়তে । 
নওন্তু াংঔযাকনযি াফাঙ্গারীদও নযও মন্ত্রো কবাক ওযদত দনের । ---- াআনতভদধয ূফদ 
ানওস্তাদন াঅয যিাত দরা । কাআফ ননযস্ত্র াফাঙ্গারীদদযাআ ানধও যি ঝযর - 
মাযা াঅনভরীদকয ন্ত্রাফাদীদদয াত দত ননদিদদযদও যক্ষা ওযদত াযর না । 
াফাঙ্গারী কফাভনযও করাওিদন াঈযাআ বার ভৃতুয বাযী দ কচদ ফদরা । -----
তবমানবন্দবর বপক্ষমাণ নারী-ুরুদলয রম্বা রাাআন দড় ককর ।‛ ানযনদদও যা 
পযভান াঅরী ঔাদনয ‚ফাাংরাদদদয িন্ম‛ মায ানুফাদ ওদযদেন ভুনতাীয ভাভুন , 
াঈি ফাআদয ৬২ , ৬৩ ৃিা ফরা দদে , ‚নাফূয , াআরাভূয  িািাযী 
ফািাদয াফাঙ্গারীযা ননদিদদয খয-ফাড়ীদত াঅিদও থাওদত ফাধয  , স্থানীদদয 
গুন্ডাদদয াদত ননদিদদয ম্পদদয রুণ্ঠন তাদদযদও কদঔদত  নীযদফ এফাং 
াাবাদফ । ---- াস্থানী মুফতী কভদদদয াযে  ধলদে ওযায এফাং 
নশুদদযদও জ্বরন্ত ফাড়ীদত ননদক্ষ ওযায খিনায ওথা ানওস্তান প্রনতনিত ায 
য ওঔদনা কানা মানন । নওন্তু ফাস্তদফ াভননি খদিনের । ----- াাযতরীদত 
াস্থানীদদয নফনবন্ন ওদরানীদত াংঔযাীন িীফদনয াফান খদিনের ।‛ ৭৫ ৃিা 
াঅদে ‚ ঢাওা , ঔুরনা , চট্টগ্রাভ , নদনািূয , তদূয , যাংূয , প্রবৃনত স্থাদনয 
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াস্থানী করাওিনদও এওাআবাদফ নাদিার ওযা দত থাদও এফাং তাদদয প্রনত 
াভাননফও াঅচযে ওযা  । এাআ তবাকয করাওগুদরা াঅতাংদওয ভদধয দড় মা ।  

  

  

  

ঢাওা  চট্টগ্রাদভ াঅানভরীদকয গুন্ডাযা াঈন্মি দ াঈদিনের । তাযা াস্থানীদদয 
ফত-ফাড়ীদত ঢুদও ড়ত এফাং ফানন্দা  ম্পদদয ফযাাদয ননদিদদয াশুব াআদেয 
ফাস্তফান ওযত । াস্থানীদদয ভদধয মাযা াঅওা ফা ভুর দথ নিভ ানওস্তাদন 
ানরদ মাায কচষ্টা ওদযদে , তাদদয ভূরযফান নিননলত্ কওদড় কনা দদে ।‛ 
১৯৭১ াদরয ১০াআ কভ Malcolm W browne ‘The New York Times’ এ 
নযদািদ ওদযন , ‚মঔন ভদন দনের াঅানভরীক ক্ষভতায াঅায দথ তঔন 
ফাঙ্গারীযা নফাযীদদয ম্পদ রুন্ঠন , ানিাংদমািন  তযাওান্ড শুরু ওযর ।‛ এঔাদন 
ফাঙ্গারীযা র াঅানভরীদকয স্ত্র ওভদীযা । বাযদতয এওনি ািানও নত্ওায 
ম্পাদও ঔুান্ত নাং ১রা াকাস্ট ১৯৭১ াদর ‘The New York Times’ 
নরদঔন ,‚নিদম্বয এয ননফদাচদনয য নফানয  ফাঙ্গারীদদয ভদধয কম কিনদনয ৃনষ্ট 
ওদয তা নফনবন্ন দয তযাওাদন্ড নযেত  । ানওস্তান াঅনভদ ূেদ ননন্ত্রে কনায 
ূদফদ নফানযযা ভাযাত্মওবাদফ াঅখাত প্রাি  ।‛ Anthony Mascarenhas তায 
‚দযা কযাআ াফ ফাাংরাদদ‛ ফাআদয ১১৩ ৃিা নরদঔদেন ‚াফাঙ্গারীদদয িনড়দ 
চট্টগ্রাভ , ঔুরনা , ঢাওা ,এফাং াঅদযা ওদওনি কু্ষর দয াদনওগুদরা খিনা খদি 
ককর । াঅো িাদনন , ওাযা গুিফ যনিদনের কম , াফাঙ্গারীদদয ীঘ্রাআ িফাাআ ওযা 
দফ মা শুদন তাযা াঅতনিত দ দড় । এদন খৃো  াঅতিিননত নযনস্থনতদত 
প্রনতনি কু্ষর খিনাাআ ানতযনজিত দ ননিুযতভ াঅচযদেয মদাদ াঈন্নীত দদে । ‛ 
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Anthony Mascarenhas ১৯৭১ াদরয ১৩াআ িুন The Sunday Times 

নত্ওা নযদািদ ওদযন , ‚ প্রথভনদদও াঈদিনিত ফাঙ্গারীদদয াদত াফাঙ্গারীযা 
কেতযায নওায  । এঔন কেতযা দে নিভ ানওস্তানী তনয দ্বাযা । -----
দভূাগযযজনক ছয ১৯৪৭ াদর বাযত দত াঅকত ািায ািায নযপুনি নননিহ্ন দ 
ককর । কভদদদয ধলদে ওযা র , তাদদয স্তন ওতদন ওযা র , বাকযফান নশুযা 
তাদদয নতাভাতায াদথ তযায নওায র । ২০ ািাদযয ানধও াফাঙ্গারীদদয ভৃত 
কদ চট্টগ্রাভ , ঔুরনা , মদায দয দড় নের । এও রদক্ষয ভত াফাঙ্গারী নননিহ্ন 
দ ককর ।   

  

  

‛ াঅফুর াঅাদ তায ‚ওাদরা ুঁনচদয াঅদক  দয‛ ফাআদয ২৭০ ৃিা ১৯৭১ 
াদরয ১০াআ কভ ননাঈাআওদ িাাআভ নত্ওায নযদািদ তুদর ধদযন , ‚ননমদাতন ওযায 
য ািায ািায াফাঙ্গারীদও ঔুরনা তযা ওযা  । -------তবারীবদর রাখ্া 
বন্দীখ্ানা াংবাতদকবদর ছদখ্াবনা য় । যি ভাঔা ওাড়-কচাড় , কভদদদয চুর 
াআতস্তত েনড়দ থাওদত কদঔা মা ।‛ ১৯৯৬-২০০১ াদর াঅানভরীও যওাদযয 
স্বযাষ্ট্রভনন্ত্র কভিয যনপওুর াআরাভ ন , এ , ন তায ‚স্বাধীনতা াংগ্রাদভ 
াঅানভরীদকয বূনভওা‛ ফাআদয ১৬৩ ৃিা ১৯৭১ াদরয ৪ ভাদচদয াআদিপাদওয 
নযদািদ তুদর ধদযন , ‚৩যা ভাচদ নপদযািা ওদরানী , াযাযরযা ওদরানী , 
াঅভফাকান , াাড়তরী , িুি কপক্টযী এফাং নন্ননত ানযানয এরাওা াঅি ওার 
াআদত াযাহ্ন মদন্ত ানিওান্ড , াভরা , প্রনত াভরা , প্রাাআদবি ফনু্দদওয গুনরফলদে 
, াআতযানদ খিনা াধদতানধও করাও প্রাে াযাাআাদে এফাং ওদওত করাও াঅত 
াআাদে । -----াপাতা ূবত্রর বরাত তদয়া গভীর রাবত প্রাপ্ত খ্ববর 

তনতবদর  াংঔযা ৭৫ িানা নকাদে ।‛ াআদিপাদওয াংফাদদ কম এরাওায ওথা ফরা 
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দদে , ক এরাওা াফাঙ্গারীদদয াথদাৎ নফানযদদয ফফা নের । াঅানভরীদকয 
িাংরী ওভদীযা ক ভস্থ এরাওা াঅক্রভে ওদযনের । ননদতদদয প্রা ফাাআ াফাঙ্গারী 
নের । তাাআ াঅানভরীদকয ভুঔাত্ নদদফ নযনচত াআদিপাও নত্ওা ননতদদয 
নযচ কদনন এফাং ুচতুয করঔও কভিয যনপওুর াআরাভ দরী স্বাদথদয াউদধ্বদ াঈদি 
াআনতাদয তয খিনা তুদর ধযদত াদযননন । ফযাং ািও তায ূফদ ধাযো দত ধদয 
ননদফ কম , ফাঙ্গারীদদয তযা ওযা দদে । িনাফ যনপওুর াআরাভ ২০৩ ৃিা 
নরদঔদেন , ‚২৩ক ভাচদ যাংুয কিরায তদূয  ঢাওায ভীযূদয ফাঙ্গারী  
াফাঙ্গারীদদয ভাদঝ ফাদধ াম্প্রদানও াংখলদ । াভনযও যওাদযয ানুচদযযা 
ভীযুদয রুিতযাি , ানিওান্ড  তযাওান্ড চারা । তদূদয াফাঙ্গারীযা ননযী 
ফাঙ্গারীয াঈয াঅক্রভে চারাদর ফাঙ্গারীযা রুদঔ দাড়া । তঔন নফনা তরদফ কনথয 
কথদও কনাফাননী এনকদ াঅনফবূদত  এফাং গুনরফলদে ওদয । এদত ওভদক্ষ ৫০িন 
ফাঙ্গারী ননত  ।‛ এঔাদন িনাফ কভিয যনপওুর াআরাভ ননিদরা নভথযায াঅশ্র 
ননদদেন । ভীযুদয নের াফাঙ্গারীদদয ফনত ।  

  

  

  

তৎওারীন ভদ ভীযুদয রুিতযাি , ানিওান্ড  তযাওাদন্ডয াদথ াঅানভরীদকয 
িাংরী ওভদীযা দান নের । াঅয তদূদয কম ৫০ িন ভাযা নকদনের তাযা ননদিদদয 
ভদধয াংখদলদ এফাং কনাফাননীয গুনরদত ভাযা নকদনের । এদদয ানধওাাংাআ নের 
াফাঙ্গারী । নওন্তু দূবাকদযিনও র কভিয যনপওুর াআরাভ এওিন ননক্ষত করাও 
দ ফাঙ্গারী িাতীতাফাদদয াঈদয াঈিদত াদযননন । প্রওৃতদক্ষ াংঔযারখুযা 
ওঔন াংঔযাগুরুদদয াদথ ননি াঈদদযাদক াংখদলদ মা না । তাযা ফভাআ 
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াঅত্মযক্ষাদথদ থাদও । ফাাংরাদদদ ওঔন াংঔযারখু ননু্দযা াংঔযাগুরু ভুরভানদদয 
াঈয াঅখাত ানদফ না । ওাযে তাযা িাদন এদত তাযা ফদচদ কফন ক্ষনতগ্রস্ত দফ 
। করঔও মতীন যওায ানওস্তান যাদষ্ট্রয ওট্টয নফদযাধী নেদরন । তায ‚ ানওস্তাদনয 
িন্মভৃতুয-দদন‛ ফাআনি ‚প্রথভ াঅদরা‛ ওতৃদও ফাাংরা ১৪১১ াদরয ফলদ কযা ফাআ 
নদদফ ননফদানচত দদে । এ ফাআদয ৩৫৮ ৃিা মতীন যওায নরদঔদেন , 
‚এওিা-দুাআিা াজিানফ ধয ওার নফওার নাস্তা ওয নওাংফা এওিা-দুাআিা নফানয ধয 
ওার নফওার নাস্তা ওয নওাংফা । -----পান্জাতববদর ছতা অর াবতর কাবে 
পাওয়ার উপায় তে না , কচাদঔয াভদন নের নফানযযা । -----লবরর বাাঁলবাড়ী 
, েনত্ফাড়ী , াননওাড়া , এ যওভ ওদওনি ওদরানীদত নফানযযা থাওত । ---
ছকউ ছকউ বক ন , ক ভদ ভভননাংদ ান্তত নচ ািায নফানয নযফাদযয 
াঅফা নের । এও কশ্রেীয ফাঙ্গারী গুন্ডা  ভতরফফািদদয দর নফানযদদয য 
তানচও াভরা চানরদ ফাঙ্গারী িানতয াআনতাদ এওনি াদভাচনী ওরি নচহ্ন এুঁদও 
কদ । ‛ এ ফাআদয ৩৬২ ৃিা নতনন নরদঔদেন ২৬ক ভাচদ াআ,ন, াঅয এয ফাঙ্গারী 
তননওযা নফদরা ওদয এফাং াফাঙ্গারী লাি-িয িন তনয ফাাআ ভাযা দড় । 

কনতািী ুবাল চন্দ্র ফুয বানতনি িাঃ নভদরা কফা তায এওনি কদফলো দত্ 
ফদরদেন ,‚১৯৭১ ার দত াদনও াঈদাযে যদদে নফানয  নিভ ানওস্তানীযা 
তযা এফাং ধলদদেয নওায দদে ফাঙ্গারী ওতৃদও । --- াঅভায কদফলো নননিত 
দনে কম , মদায , ঔুরনা , ভভননাং  চট্টগ্রাদভ ফাঙ্গারী ওতৃদও াফাঙ্গারী ুরুল , 
ভনরা  নশুযা তযা এফাং ধলদদেয নওায দদে ।‛ (1971 stories are mostly 

exaggerated: Sarmila Bose) ‚ভুনিমুদদ্ধয ূফদায‛ ফাআনি এ কও ঔন্দওায , 
ভাইদুর াান এফাং এ াঅয ভীিদায ওদথাওথন এয ভাধযদভ যনচত দদে । এ কও 
ঔন্দওায দরন ভুনিফাননীয াঈ প্রধান কনানত , ভাইদুর াান দরন প্রফাী 
ফাাংরাদদ যওাদযয প্রধানভন্ত্রীয নফদল ওাযী এফাং এ াঅয ভীিদা দরন 
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ভুনিদমাদ্ধাদদয িনয কনিত মুফ ননফদযয ভানযচারও । এ ফাআদয ১৩৯ ১৪০ 
ৃিা িনাফ ভাইদুর াান ফদরদেন , ‚২ ভাচদ কথদও রুিাি শুরু দ ককর । তঔন 
কমিা নের নিন্না এনবনন , এঔন কমিা ফঙ্গফনু্ধ এনবনন , কঔাদন ফড় কদাওান , 
কমগুদরা নের াফাঙ্গারীদদয , কমভন কযানন , এফ কদাওান াধাযে করাওিন , মুফও 
, নযওাারা , ভিুয , ানপ-ওভদচাযীযা রুিাি শুরু ওদয । ------তখ্ন 
ততড়বকর বঙ্গ এ ছদল ছথবক পতিম পাতকস্তানী চব ছযবত শুরু কবরন । --
--ছো অদায় করা ত , ভুনিে াঅদা ওযা ত ----াদমাক াঅদন্দারদনয 
ভদধয াংখনিত এফ খিনা মাযা ভযাদনি ওদযদে তাযা নওন্তু াজ্ঞাতনাভা কওান ভানুল 
নের না ফা াধাযে দুষৃ্কতওাযী নের না । এযা াদনদওাআ নের স্থানী োত্রীদকয 
নযনচত কনতা-ওভদী । ‛ ১৪৬ ৃিা এ কও ঔন্দওায (ফতদভাদন নযওল্পনা ভনন্ত্র) 
ফদরদেন , ‚এিা ১ ভাদচদয দযাআ খদি । ----জায়গাো তে ফামযবগবের একেু 
দবূর , এঔন কমিা প্রধানভন্ত্রীয ওামদার । াআ মাকা াফাঙ্গারীদদয ননওি দত 
িাওা-া কওদড় কনা ত । ওাযে মাকািা াঅভায ফাায ওাদে নের ফদরাআ এফ 
খিনা প্রতযক্ষ ওযায ুদমাক দনের । ------- াঅভায িানাভদত , তাযা ভাদন 
(োত্রীদকয ওভদীযা) িাওা-া কানায কনা নিননত্ ননদত াঅযম্ভ ওযর 
এফ নযফাদযয ওাে কথদও , মাযা নিভ ানওস্তাদন চদর মাায িনয যনা 
দনের । ‛ ১৪৭ ৃিা এ াঅয ভীিদা ফদরদেন , ‚িাুঁওুযকাদয ওথা ফনর । 
াঅনাযা কতা িাদনন ভাচদ ভাদ এওিা াংগ্রাভ ওনভনি ওযা দনের ফ িাকাদতাআ 
। ভানুল াঅানভরীদকয াংগ্রাভ ওনভনি ফরত । িাওুযকাদ মঔন াআ , ন , াঅয 
নফদরা ওযর তঔন ঐ ফাননীয াফাঙ্গারী নওেু তননও  ওভদওতদা প্রাে াযান । নওেু 
াফাঙ্গারী মাযা নফানয নাদভ নযনচত তাদদয াদনদওাআ ননত দরন ফাঙ্গারী 
নফদরাীদদয াদত । এফ মাকা দত িাওা া , কানাদানা ানযানয ভূরযফান 
নিননল রুি ওযা র ।‛  
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াঈদয নফনবন্ন করঔওযা ফাঙ্গারী ওতৃদও াফাঙ্গারী তযায ওথা ফদরদেন । প্রওৃতদক্ষ 
এ ফাঙ্গারীযা র াঅানভরীদকয এফাং োত্রীদকয ফাঙ্গারী , মা ভুনিফাননীয াঈ 
প্রধান কনানত এ কও ঔন্দওায , প্রফাী ফাাংরাদদ যওাদযয প্রধানভন্ত্রীয নফদল 
ওাযী ভাইদুর াান এফাং ভুনিদমাদ্ধাদদয িনয কনিত মুফ ননফদযয ভানযচারও 
এ াঅয ভীিদা স্বীওায ওদযদেন । ৭১ এ প্রওৃত তয র ২ ভাচদ দত ২৫ক ভাচদ 
মদন্ত াঅানভরীক  ননু্দদদয াদত াংঔযারখু নফানযযা কেতযায নওায  । 
াঅয ২৫ক ভাদচদয য কনাফাননীয াতা ননদ াফাঙ্গারীযা াঅানভরীক  
ননু্দদদয তযা ওযদত থাদও । াঅানভরীক ওভদীযা ওী ধযদনয িঙ্গী দত াদযন , 
তা তাযা ২০০৬ াদরয ২৮ক াদক্টাফয রনক-তফিা নদদ ৫িন ভানুলদও তযা ওদয 
তাদদয রাদয াঈয নৃদতযয ভাধযদভ প্রভাে ওদযদেন । তাদদযাআ কনতা কতাপাদর 
াঅভদ ১৯৭০ াদর ননিদ তযা ওদযনেদরন াআরাভী োত্াংদখয কনতা াঅবু্দর 
ভাদরওদও । াঅনভ এয াঅদক ফদরনে , াঅানভরীদকয নবতদয এওনি ক্ষ 
স্বাত্বাদনয দক্ষ নের । াঅফায এওনি ক্ষ স্বাধীনতায দক্ষ নের । নফদলওদয 
ঢাওা নফশ্বনফদযারদ াদনও াধযাদওয াদথ এফাং নওেু যািনননতও কনতাদদয াদথ 
বাযদতয ককাদন্দা াংস্থা RAW এয কমাকাদমাক নের । এনি াঅানভরীদকয কনতা 
িনাফ াঅবু্দয যািাও এওনি াক্ষাৎওাদয াঈদেঔ ওদযদেন , মা যফতদীদত াঅদরাচনা 
ওযফ । নক্ষও  কনতাদদয াদথ Raw এয কমাকাদমাদকয ওাযদে স্বাবানফও বাদফাআ 
োত্যা স্বাধীনতায দক্ষ নের । তাোড়া ওভুযননস্ট ানিদ তাদদয াদনও কনতা  
োত্দদয াঅানভরীদক প্রদফ ওনযদদে , মাদত তাযা াঅানভরীকদও ননন্ত্রে ওযদত 
াদয । এ ফযাাদয বালা তননও কভাাম্মদ কতাাা ফদরদেন , ‚তািাঈেীন (প্রফাী 
যওাদযয প্রধানভনন্ত্র) ূফদায ওনভাঈননস্ট ানিদয াদথ াংনেষ্ট নেদরন । মনদ 
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তািাঈেীন ফাযত াঅানভরীক ওযদতন নওন্তু প্রওৃতদক্ষ াঅভাদদয াদথ নেদরন । 
ানিদয নদ্ধাদন্তাআ তাুঁদও াঅানভরীদক যাঔা  । ‛ (বালা াঅদন্দারন াতচনে 
কথদও ফাান্ন , কভাস্তপা ওাভার , ৃাঃ ৮০।) স্বাত্বাদনয দক্ষয াঅানভরীদকয 
কনতাযা এদদযদও চযভনন্থ ফরদতন । এ চযভনন্থযা এ ভ (ভাচদ ভাদ) াযািও 
নযনস্থনতয ৃনষ্ট ওদযনের , মাদত কঔ ভুনিদফয াদথ াআাাআা ঔাদনয কওান 
ানতানন্ত্রও ভদঝাতা না  এফাং যওায মাদত াভনযও ানবমান নযচারনা ওদয 
। এ ফযাাদয াঅানভরীদকয ানযতভ প্রফীন কনতা , ২১ দপায যচনতা এফাং কঔ 
ভুনিফুয যভাদনয শ্রদ্ধাবািন ফযনি াঅফুর ভনুয াঅভদ তায ‚াঅভায কদঔা 
যািনীনতয ঞ্চা ফেয‛ ৩ ঔদন্ড াঈদেঔ ওদযদেন , ‚ওাদিাআ ভদন াআর িাাঃ পিদর 
যানব্বয ওথাাআ নিও । নতনন ফনরানেদরনাঃ (৭াআ ভাচদ ওাদর) কঔ ভুনিদফয ফাড়ী 
কখযা ওনযা চায-াুঁচ ািায তরুেদও কমবাদফ স্বাধীনতা নচৎওায ওনযদত নতনন 
কদনঔা াঅনাদেন , তাদত কঔ াদফ তায জ্ঞানফুনদ্ধভত ওাি ওনযদত ানযদফন 
ফনরা তাুঁয নফশ্বা াআদতনের না । াঅনভ তাুঁয ওথািা াঈড়াাআা নদানেরাভ । এঔন 
ফুনঝরাভ িাাঃ যানব্বয ধাযোাআ নের নিও । াাধাযে ফযনিত্বারী ভুনিফ তাুঁয াআোয 
নফরুদদ্ধ কনদন স্বাধীনতা কখালো ওদযন নাাআ তয , তরুেদদয চাদ ান্ততাঃ তাদদয 
ভন যানঔদরন । শুধু তাদদয কদঔাাআফায াঈদেদয (িাতী) নযলদদ কমাক না নদফায 
ফযাাযিা িযাবাদিা প্রদদন ওনযদরন । -----তকন্তু ছলখ্ মতুজব চাবপ পতড়য়াআ 
অমাবদর পরামলযমত কাজ কতরবত পাবরন নাআ । মা কাও নযলদদ কমাক না 
কদািা াঅভায কু্ষর নফদফচনা কঔ ভুনিদফয এওনি ভস্তফড় বুর । এ বুদরয দরুনাআ 
২৫ক ভাদচদয ননিুয খিনা খনিানের । ানযথা তা খনিত না । ফযাায ানযরূ 
াআত । (পৃঃ ৯২ , ৯৫ , ঞ্চভ াংস্কযে)  
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াতএফ এিা নযষ্কায াঅানভরীদকয নবতদয াফস্থানওাযী ওভুযননস্ট , RAW এয 
এদিন্ট এফাং তাদদয দ্বাযা প্রবানফত তরুে োত্  মুফওযা , িুরনপওায াঅরীয বুদট্টায 
ক্ষভতা নরপ্সা  াকেতানন্ত্রও াঅচযে এফাং দফদানয কনাফাননীয ানফদফচদওয ভত 
াঅচযে ২৬ক ভাদচদয যাদত ননিুয খিনায িন্ম কদ । প্রওৃতদক্ষ ওাদরা যাত ২৫ক 
ভাচদ ন ফযাং ২৬ ক ভাচদ যাত । ওাযে ২৫ক ভাচদ যাত ১২ িায য ২৬ ক ভাচদ 
যাত চদর াঅদ । াঅয াাদযন াচদ রাাআি এয ভ নের যাত ১িা ৩০ নভননি 
এফাং তা ফাস্তফাদনয িনয াঅনভদ যাত ১১,৩০ ফা ১২িায য কফনযদ াঅদ এফাং 
াঅখাত াদন যাত ১িা ৩০ নভননদি । াতএফ ননাঃদন্দদ ওাদরা যাত ২৬ক ভাচদ যাত 
। নওন্তু াঅভযা মুক মুক ধদয ফদর াঅনে ওাদরা যাত র ২৫ক ভাচদ যাত । এাআ 
ওাদরা যাদতয ূদফদ কফনয বাক কক্ষদত্ াঅানভরীদকয িাংরী ওভদীদদয াদত ভাযা 
মা াফাঙ্গারীযা নওন্তু ২৬ক ভাচদ যাত দত শুরু  কনাফাননী ওতৃদও ফাঙ্গারী তযা 
। ২৬ ক ভাদচদয য কনাফাননীয াাময ননদ নফানযযা তযা শুরু ওদয 
াঅানভরীক এফাং ননু্দদদয । নওন্তু িাংরী াঅানভরীদকয দযযা ুদমাক ফুদঝ কা 
ঢাওা কদ , ভযদত  ননযী াঅানভরীদকয ওভদীদদয , তাদদয াযাধ নের তাযা 
াঅানভরীক ভথদন ওদয । এ ওাদরা যাদত ওী নযভাে করাও াও ফাননী তযা 
ওদযদে , তায এওনি ফেদনা ফতদভান প্রধান ভনন্ত্রয স্বাভী িনাফ াদিদ নভা ‚ফঙ্গফনু্ধ 
কঔ ভুনিফদও নখদয নওেু খিনা  ফাাংরাদদ‛ ফাআদয ৭৮  ৭৯ ৃিা নদদদেন । 
তায ফেদনা ানুমাী াআওফার দর (ফতদভান িরুর ও র) ৫০-৬০ িন োত্ 
দর ননম্ন কশ্রেীয ওভদচাযী , িকন্নাথ দর তানধও োত্ এফাং িাঃ ককানফন্দ চন্দ্র কদফ 
১১ িন নফশ্বনফদযারদয াধযাওদও তযা ওযা  । ৮৩ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন , 
াঅত্মদকান ওযা ননি এরাওায ুনরদদয ননওি দত িানদত াদযন যািাযফাকস্থ 
ুনর রাাআদন ওীবাদফ াও ফাননী নৃাংবাদফ তযা ওদযদে , নওন্তু ভৃদতয াংঔযা 
াঈদেঔ ওদযননন । াদিদ নভায ফিফয ানুমাী ৬০+১০০+১১=১৭১ িন এয ভৃতুযয 
নাফ াা মা । কভিয ননেও ানরও ওাদরা যাদত ১০০ িন এফাং কর , 
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কিনাদযর নিক্কা ঔান ১৫০ িদনয ভৃতুযয ওথা স্বীওায ওদযন । নওন্তু নফদদন াংফাদ 
ভাধযভ নফদল ওদয াঅওাফােী , নফ, নফ,ন এফাং নত্ওাগুদরা প্রচায ওযর ঢাওা ৫০ 
ািায করাও ভাযা দড়দে । াঅফায নফদদন াংফাদ ভাধযভ াফাঙ্গারীদদয কম 
তযাওাদন্ডয ওথা ফদরদে , কঔাদন তাযা ফদরদে প্রা ১ রক্ষ াফাঙ্গারী ভাযা দড়দে 
। াথদাৎ এ াংফাদ ভাধযভগুদরা াঈবদক্ষয তযাওান্ডদও ানতযনজিত বাদফ প্রওা 
ওযদত থাওর , মাদত াঈব দক্ষয কক্ষাব ফৃনদ্ধয ভাধযদভ ভুনরভ যাষ্ট্র ানওস্তান কবদঙ্গ 
মাও । মনদ ানওস্তান এওনি াভুনরভ যাষ্ট্র ত , তদফ এ ভস্ত খিনাফরীয 
ানতযনজিত বাদফ প্রওা ত না এফাং ম্ভফতাঃ ানওস্তান বাঙ্গত না । ১৯৪৭ ার 
দত বাযদত নফনবন্ন বাদফ ভানফনধওায রাংনখত দদে , াংঔযারখুদদয াাআওাযীবাদফ 
তযা ওযা দদে এফাং ওাশ্মীনযদদয াাংঔয কেওফয যদদে , নওন্তু তা নফদদন 
নভনিায নিয ওাদড়নন এফাং ওাড়দফ না ।  

  

  

  

২ ভাচদ দত তযাওান্ড এফাং ২৬ক ভাচদ যাদতয তযাওাদন্ডয ভদধয কভৌনরও াথদওয 
যদদে । প্রথদভাি তযাওান্ড দনের এওনি যাদষ্ট্রয াংঔযাগুরু িনদকানি দ্বাযা । এনি 
দুনি দক্ষয ভদধয ীভাফদ্ধ নের এফাং দুনি ক্ষাআ নের কদদয িনকে । নওন্তু ২৬ ক 
ভাদচদয যাদতয তযাওান্ড নের যাদষ্ট্রয কনাফাননী ওতৃদও তায িনকদেয াঈয । পদর 
২৬ ক ভাদচদয যাদতয এ তযাওান্ড িনকেদও যাষ্ট্র দত দূদয নযদ কদ , মায 
পরশ্রুনতদত ানওস্তান নদ্বঔনন্ডত  এফাং ফাাংরাদদ স্বাধীন যাষ্ট্র নদদফ াঅত্মপ্রওা 
ওদয । এ নফলনি িনাফ াঅফুর ভনুয াঅভদ তায ‚াঅভায কদঔা যািনীনতয 
ঞ্চা ফেয‛ ৩ ঔদন্ডয ১১৪ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন , ‚১৯৭১ াদরয ২৫ক ভাদচদয 
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াঅদক ূফদ ানওস্তাদনয এওিন ানওস্তান বাঙ্গায দক্ষ নের না , ২৫ক ভাদচদয য 
এওিন ূফদ ানওস্তানী ানওস্তান ফিা যানঔফায দক্ষ নের না ।‛ 

  

  

  

২৬ক ভাচদ এয য ূফদ ফাাংরায যািনননতও কনতৃদফৃন্দ দুবাদক নফবি দ ড়দরন । 
াঅানভরীক , িাতী রীক , ওভুযননস্ট ানিদ , নযা ূফদ ফাাংরাদও স্বাধীন যাষ্ট্র ওযায 
দক্ষ এফাং িাভাাদত াআরাভী , কনিাদভ াআরাভী , ভুনরভ রীক এফাং ভনিদ-
ভারাায াইভাভযা ানওস্তান যাষ্ট্রওািাদভায নবতদয থাওায ক্ষাতী নেদরন । ২৬ক 
ভাদচদয ূফদ মদন্ত এওভাত্ বুদট্টা োড়া ভস্ত দদরয কনতৃদফৃন্দ কঔ ভুনিদফয ননওি 
ক্ষভতা স্তান্তদযয ক্ষাতী নেদরন । এভনওী িাভাাদত াইরাভীয াঅভীয ককারাভ 
াঅমভ ৭১এয ২৬ক ভাদচদয ূফদ মদন্ত কঔ ভুনিফুদযয ননওি ক্ষভতা স্তান্তদযয কিায 
দাফী িাননদনেদরন , মা ঐ ভওায নত্ওা প্রভাে । নওন্তু ২৬ক ভাদচদয য 
িাননন্থ  াআরাভী কনতৃদফৃন্দ এও ানওস্তান যাষ্ট্রওািাদভায দক্ষ াাংঔয নফফৃনত প্রদান 
ওদযন এফাং ওাি ওদযন । এঔন প্রশ্ন র , ২৬ক ভাদচদয য ূফদ ফাাংরায কনতৃদফৃন্দ 
নদ্বধানফবি দ ড়দরন কওন ? নওন্তু এয াঅদক াঅানভরীক , িাতী রীক , 
ওভুযননস্ট ানিদ , নযা , িাভাাদত াআরাভী , কনিাদভ াআরাভী , ভুনরভ রীক 
ঐওযফদ্ধবাদফ াঅাআাঈফ ঔাদনয নফরুদদ্ধ াঅদন্দারন ওদযনের । এয ওাযে র াভনযও 
ান দূয ওযায িনয ক ভ ফক্ষ এওভত নের । নওন্তু ূফদ ফাাংরা স্বাধীন ওযায 
িনয দরগুদরায ভদধয কওান াঅদরাচনা নন । কভ দরগুদরায ভদধয নফনবন্ন তফিও 
দনের , নওন্তু কওান তফিদও ূফদ ফাাংরায স্বাধীনতা ননদ াঅদরাচনা নন , মা 
াঅদরাচনা দদে তা র ওীবাদফ াভনযও ান দত ভুি াা মা । তাাআ 
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২৬ক ভাদচদয স্বাধীনতায প্রশ্ন াঅদ , তঔন দরগুদরায ভদধয স্বাবানফও বাদফাআ 
যািনননতও ভতাথদওয কদঔা কদ ।  

  

  

াঅিদও স্বাধীনতায স্থনত কঔ ভুনিফুয যভানদও ফরা  । নওন্তু এিা ঐনতানও 
তয র , নতনন ২৬ক ভাদচদয ূদফদ কওাথা স্বাধীনতায কখালো কদননন । নতনন 
কভ িনকেদও ৬ দপায ওথা ফদরনেদরন , তফলদভযয ওথা ফদরনেদরন , স্বপ্ন 
কদনঔদনেদরন এওনি ুন্দয িীফদনয । নওন্তু মাযা স্বাধীনতায িাও কদন , তা তাযা 
কদন যানয । কমভন ফতদভান ভদয কভাাম্মদ াঅরী নিন্না , কচচননায কয 
দুদাদব , শ্রীরাংওায তানভর িাাআকাদযয কবরুনোাআ প্রবাওযে , বাযদতয াজিাদফয 
নবন্দ্রানাদর , ুদাদনয ঔৃস্টানযা । ূফদ নতভুদযয ঔৃস্টানযা স্বাধীনতা কচদনের এফাং 
কেদবাদিয ভাধযদভ তাযা াআদন্দাদননা দত ৃথও দ স্বাধীন দ মা । ওানািায 
ওুাআদফও প্রদদদয কিজচ বালাবালীযা ওানািা দত ৃথও দ স্বাধীন দত কচদনের , 
নওন্তু তাযা কেদবাদিয ভাধযদভ যানিত  । এিা কওাঈ ফরদত াযদফন না ফা প্রভাে 
কদঔাদত াযদফন না কম , াঈদযাি কনতাভূদয ভত কঔ ভুনিফুয যভান িনকদেয 
াভদন যানয স্বাধীনতায কখালো নদদদেন ফা ানয দরগুদরায াদথ স্বাধীনতায 
ফযাাদয াঅদরাচনা ওদযদেন । ফযাং াাংঔয প্রভাে যদদে , নতনন িনকদেয াভদন 
াঔন্ড ানওস্তাদনয ওথা ফদরদেন এফাং ফদরদেন ূফদ ফাাংরায স্বাত্ব াদনয ওথা, মা 
াআনতূদফদ াঅদরাচনা ওযা দদে । াঅানভরীদকয নবতদয ওভুযননদস্টয এওনি াাং 
নের , মাযা ানওস্তাদনয নফবনি ননদ ওাি ওদযদে , কম ওাি নের ঔুফাআ ককাদন , 
এযা ওঔন তা িনকদেয াভদন তা যানয প্রওা ওদযনন , ফতদভাদনয ভত 
তঔন িনকদেয াঈয এদদয কওান কেনবনি নের না , তাাআ এযা াঅানভরীদকয 
ওাুঁদধ া কযদঔনের । এোড়া বাযতী ককাদন্দা াংস্থা RAW ানওস্তাদনয নফবনি 
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ননদ ওাি ওযনের । তাদদয এদিন্টযা োত্দদযদও স্বাত্বাদনয াঅদন্দারদনয নাদভ 
স্বাধীনতায াঅদন্দারদনয নদদও ধানফত ওদয , নফদলওদয োত্দদয নবতদয এ কচতনা 
৭০ এয ননফদাচদনয ভ ফযাওবাদফ প্রায রাব ওদয , তদফ তা ওদরি-
নফশ্বনফদযারদয ভদধয ীভাফদ্ধ নের । কঔ ভুনিফুয যভান াঅানভরীদকয নবতদয 
থাওা এভস্ত কনতাদদয এফাং োত্দদয ন্তুষ্ট ওযায িনয ককাদন ূফদ ফাাংরায 
স্বাধীনতায িনয তাদদযদও ওাি ওযায ওথা ফরদর , নতনন তায যািনননতও 
ওামদক্রভ এও ানওস্তাদনয ভদধয ীভাফদ্ধ কযদঔনেদরন । তৎওারীন ভ মাযা 
স্বাধীনতায দক্ষ নের , তাদদযদও নতনন কম াঅশ্বা নদদনেদরন , তা ওঔন 
িনভদক্ষ প্রওা ানন । এয প্রভাে নদদফ াঅকযতরায ভাভরায ওথা ফরা মা । 
াঅানভরীদকয ফতদভান কনতা িনাফ াঅবু্দয যািাও ১৯৮৭ াদরয ৪িা কপব্রুানয 
ািানও ‚কভখনা ‛ নত্ওা এও াক্ষাৎওায কদন । স্বাধীনতায য াদনদও কমবাদফ 
ওৃনতত্ব ননদত চা , কবাদফ ঐ াক্ষাৎওাদয িনাফ াঅবু্দয যািাও ননদিয ওৃনতত্ব 
কনায িনয াদনও াতয বালদেয িন্ম কদন । এযয তায াক্ষাৎওাদয নওেু 
নফল াঈদি এদদে । এগুদরায নওেু াাং র -  

‚ াঅভাদদয ভওায ফড় াঈদেঔদমাকয খিনা র াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা । নতনন 
(ফঙ্গফনু্ধ) ১৯৬২ াদর নিাদযি ভুব ননদ াঅকযতরা মান । ---তততন অগরতা 
তগবয় যাবরস্ট বয় যান । -----এর তকেুতদন পবর ছদখ্াম ওবদর বঙ্গ 
বঙ্গবিুর নামও (ভাভরা) মুি যদদে । নতনন াঅদক কথদওাআ কিদর নেদরন । -----
- এযয াঅভযা ফঙ্গফনু্ধদও ফনর --- াঅভাদদয প্রস্তুনতয িনয বাযদতয াদথ াঅভাদদয 
কমাকাদমাক থাওা চাাআ । ---- াঅভাদদয নতনন এওনি নিওানা নদদরন । ----তখ্ন 
তততন তচত্তরণ্জন ুতাবরর াবথ াক্ষাৎ করবত ববন । ---অমরা ভারবতর 

াবথ ছযাগাবযাগ কবরতে । ---ওরা (RAW) াঅভাদদয াদথ কমাকাদমাদকয িনয 
কওান্ চযাদনর ফযফায ওযদে কিা াঅভাদদয কদঔায ওথা ন । ------অমরা 
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তখ্নআ (১রা ভাচদ ১০৭০এয য) ফঙ্গফনু্ধদও ফররাভ কাদির ূফদােীদত ফদাআ কমন 
নতনন স্বাধীনতায িাও কদন । নতনন াঅভাদদয থ ওযাদরন কওাঈ কওান কফাইভানী 
ওযদফ না । ------তকন্তু বঙ্গবিুবক তদবয় ছতদন অমরা তকেুবতআ (স্বাধীনতা) 
কখালো কদাদত াযরাভ না । -----অওয়াতমীগ াআ কমান্ড বঙ্গবিুবক 
স্বার্ীনতা ছঘাো কদফায নফদযাধীতা ওদযন । াঅানভরীক াাআ ওভান্ড কমভন 
ফঙ্গফনু্ধদও স্বাধীনতা কখালো নদদত নদদফ না , াঅভযা নিও ওযরাভ াঅভযা ফঙ্গফনু্ধদও কম 
ওদযাআ কাও স্বাধীনতায কখালো নদদত যািী ওযাফ । --------এরপর শুরু  
ডায়াগ । িাারদক ফঙ্গফনু্ধ াঅদাদলয নদ্ধান্ত ননদরন । ----পাঁতচবল ভাচদ (১৯৭১) 
তানযদঔ ফঙ্গফনু্ধয াদথ াঅভায কদঔা  । ----অমরা জানতাম বঙ্গবিু অমাবদর 

াবথ চব যাববন । ----অতম বাম , াঅনভ িানদত চাাআ াঅনন মাদফন নওনা ? 
াঅনন না ককদর াঅনভ মাফ না । নতনন ফরদরন , মা বাক াঅভাযিা াঅনভ কদঔফ ।‛ 
িনাফ াঅবু্দয যািাদওয াক্ষাৎওায প্রভাে ওদয কদ , কঔ ভুনিফুয যভান 
তরুেদদযদও াদত যাঔায িনয স্বাধীনতায াঅশ্বা নদদর , নতনন এফাং তায াাআ 
ওভান্ড স্বাধীনতায কখালো নদদত যািী নেদরন না এফাং ২৫ক ভাচদ কওাথা না নকদ 
নতনন কস্বো কগ্রপতাযফযে ওদযন । াঅভায িানা কনাআ , ৃনথফীয াআনতাদ এভন 
কওান ফযনি াঅদেন ওীনা নমনন স্বাধীনতায কখালো নদদ কস্বো কগ্রপতাযফযে ওদযন 
!  

  

  

িনাফ াঅবু্দয যািাদওয বালয দত নযষ্কায কম , াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা নিও 
নের । এ ফযাাদয ১৯৯৬ াদর াঅানভরীদকয স্বযাষ্ট্রভনন্ত্র কভিয যনপওুর াআরাভ 
তায ‚স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা‛ ফাআ এয ১৩৩  ১৩৪ ৃিা 
করদঔন , ‚১৯৬৩ াদরয ১০াআ িুন তানযদঔ কঔ ভুনিফ বাযতী াাদময ফাাংরাদদ 
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স্বাধীন ওযায রদক্ষয ীভান্ত ানতক্রভ ওদয প্রা ১৮ ভাাআর াদ কুঁদি াঅকযতরা মান 
। -----তকন্তু অগরতার ছগাবয়ন্দা তবভাগ তাবক তবশ্বা করবত পাবরতন । 
পদর তাুঁদও কগ্রপতায ওদয ওাযাকাদয ননদ মাা  । ফঙ্গফনু্ধ তঔন স্থানী 
কনতৃদফৃদন্দয ননওি াঅদফদন িানান কম , াস্ত্র কদা ফা ফাাংরায স্বাধীনতা াংগ্রাদভ 
াাময ওযা মনদ ম্ভফ না  তদফ ামথা তাদও ওাযাকাদয কযদঔ ফাাংরাদদদয 
ননভতানন্ত্রও াংগ্রাভদও ফযাত ওদয রাব কনাআ ।‛ কনদন ানওস্তাদনয াও কশ্রেীয 
ননওি ককাদন্দা নযদািদ নের কম , কঔ ভুনিফ াঅকযতরা নকদদেন । তাাআ তাযা 
াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা কঔ ভুনিফদও ১নাং াঅাভীদত নযেত ওদযন । তাদদয 
নফশ্বা নের কম , িনকে মনদ িানদত াদয কঔ ভুনিফ ানওস্তান বাঙ্গদত চান , তদফ 
তায িননপ্রতা ূদনযয কওািা চদর াঅদফ । নওন্তু তৎওাদর াঅানভরীক 
কিাযকরা ফদর কম , াঅকযতরায ভাভরা নভথযা ভাভরা , ফযাং াঅানভরীক মাদত 
াধাযে ভানুদলয দাফীগুদরা ননদ াঅদন্দারন ওযদত না াদয কিনয এ ভাভরা দদে 
এফাং নত্ওাগুদরা যওায নফদযাধী ায ওাযদে তা ঔুফ িবাদফ প্রচায ওযা 
িনকে াঅানভরীদকয ওথা নফশ্বা ওদয এফাং কঔ ভুনিফুয যভান তথা 
াঅানভরীদকয িননপ্রতা ফনযায াননয ভত ফৃনদ্ধ া এফাং মা ানযানয দরগুদরায 
িননপ্রতাদও হ্রা ওদয । মনদ কনদন ূফদ ফাাংরায ভানুল নফশ্বা ওযত , াঅকযতরায 
ভাভরা তয নের , তদফ কনদনাআ ূফদ ফাাংরায ভানুল কঔ ভুনিফ এফাং তায দরদও 
নচযতদয তযাক ওযত । াঅভায এ ওথাগুদরা নতুন প্রিদন্ময ভানদত ওষ্ট দর ত 
দে ঐ ভদয িনয ফাস্তফ তয । নতুন প্রিদন্ময বাাআদযা াঅভায ওথা না ভানদত 
াযদর , াঅা ওনয াঅানভরীক কনতা  প্রািন স্বযাষ্ট্রভনন্ত্র কভিয যনপওুর 
াআরাভ এয ওথা ভানদফন । নতনন তায এওাআ ফাআদয ১৩৭ ৃিা নরদঔদেন , 
‚াঅকযতরায লড়মন্ত্র ভাভরায ধাযানফফযেী ঔফদযয ওাকদি প্রওানত ায পদর 
াধাযে ভানুল ফুঝদত াদয কম , তথাওনথত লড়মন্ত্র ভাভরানি নের নভথযা , ািাদনা 
 ফাদনাাি । মনদ াঅি এ ওথা ফদিননফনদত কম , াঅকযতরা লড়মন্ত্র ভাভরানি 
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মূ্পেদ নবনিীন নের না । ----বযার্ারণ এ কথা মবন করবত শুরু কবর ছয 
, ূফদ ানওস্তাদনয নযাময দাফী-দাায ফদচদ কাচ্চায ওণ্ঠ কঔ ভুনিফদও পাুঁী 
নদদ তযা ওযায িনয াঅকযতরায লড়মন্ত্র ভাভরা শুরু ওযা দদে । এয তাৎক্ষনেও 
প্রনতনক্রা নদদফ ভগ্র ফাঙ্গারী িানত াঅাআুফ নফদযাধী কেনফদক্ষাদব কপদি দড় । ‛ 
এঔন প্রশ্ন র , কওন কঔ ভুনিফুয যভান াঅকযতরা ককদরন ? এয ওাযে াস্পষ্ট । 
ম্ভফত মাযা ানওস্তান যাষ্ট্র বাঙ্গায দক্ষ নের কফ ফাভ ধাযায কনতাদদয ন্তুষ্ট 
ওযায িনয এফাং বাযদতয াদথ তাদদয ওী ধযদন নরাংও াঅদে , তা ফুঝায িনয নতনন 
াঅকযতরা কমদত াদযন । তদফ তায এ মাািা নযওনল্পত নের না , তায প্রভাে 
র াঅকযতরা কগ্রপতায া । ম্ভফত াঅকযতরায নতি ানবজ্ঞতায ওাযদে নতনন 
াঅয ঐ নদদও কমাকাদমাক যাদঔননন । তাাআ ২৫ক ভাদচদয য বাযদত মাায য 
তািাঈনেন ফুঝদত াদযন কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতায িনয বাযদতয াদথ কওান 
াঅরা ওদযননন । এ ফযাাদয প্রফাী ফাাংরাদদ যওাদযয প্রধানভন্ত্রীয নফদল 
ওাযী ভাইদুর াান তাুঁয ‘ভূরধাযা ৭১’ ফাআদয ১০  ১১ ৃিা নরদঔদেন , 
‚ীভান্ত ানতক্রভ ওযায াঅদক ওদওফাযাআ তািাঈনেন ভদন ওদযনেদরন তফা এাআ 
াঅৎওারীন নযনস্থনত কভাওানফরায িনয াঈচ্চতয মদাদ কওান ফযফস্থা বাযত 
যওাদযয াদথ ওযা দদে । -----ীমাবন্ত ছপৌেুবার পর তাাঁর অলাভঙ্গ ঘবে 
। ------তাজউতিন বুঝবন , বাযদতয দঙ্গ কওান ফযফস্থা কনাআ , ওাদিাআ শুরু 
ওযদত দফ এওদভ প্রথভ কথদও ।‛ াতএফ এিা নযষ্কায কম , তািাঈনেদনয ভত 
াঈচ্চ মদাদয কনতা িানদতন না কম কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতায িনয কওান 
ফযফস্থা ওদযদেন নওনা ? তরুে প্রিদন্ময বাাআদযা এওিু নচন্তা ওদয কদঔুন , কমঔাদন 
তািাঈনেদনয ভত াঈচ্চ মদাদয কনতা িানদতন না কম , স্বাধীনতায কওান ফযফস্থা 
াঅদে নওনা , কঔাদন এ কদদয িনকে মাদদয ানধওাাংাআ াননক্ষত তাযা ওীবাদফ 
িানদফন কঔ ভুনিফুয যভান তাদদযদও স্বাধীনতায নদদও ধানফত ওযদেন । এ 
ফযাাদয নি িনি কচৌধূযী তাুঁয ‘াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর’ ফাআদয ১৩২  
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১৩৩ ৃিা করদঔদেন ,‚কভাদিয াঈয এী এওনি কদদয াননক্ষত কবািাদযয ওাে 
দত এিা ওদানচৎ াঅা ওযা মা কম , তাযা ফদানধও স্বাত্বান  নফনেন্নতায 
ককান নযওল্পনায ভধযওায ূক্ষ াথদওয ফুঝদত ক্ষভ দফ । -----মতুজব কখ্নও 
বাঙ্গাী মুমানবক ববনতন ছয , তায রক্ষয নের ৃথও যাষ্ট্র ফাাংরাদদ ৃনষ্ট ওযা 
, মা নতনন ১৯৭১ াদরয ১৬াআ নিদম্বয বাযতী তনযদদয নফিীয কফদ ঢাওা 
প্রদফদয াদথ ফাাংরাদদ প্রনতিায য দাফী ওদযন ।‛ াঅদর কঔ ভুনিফুয যভান 
ওী কচদনেদরন ? স্বাত্বান , না স্বাধীনতা ? নতনন স্বাত্বাদনয ওথা ফাযফায 
ফদরদেন , স্বাধীনতায ওথা ানত ককাদন দু-এওিন তরুে কনতায ননওি ফদরদেন । 
কঔ ভুনিফুয যভান ওী কচদনেদরন , তা নতননাআ বার িাদনন , তদফ এিা ননাঃদন্দদ 
ফরা মা কম , প্রওাদয কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতা কখালো কদননন । 

ানওস্তাদন এঔন এওনি নফতওদ াঅদে , ানওস্তান বাঙ্গায দা ওায ? এদক্ষদত্ 
কনাফাননী যািনীনতনফদদদয াঈয এফাং যািনীনতনফদকে কনাফাননীয াঈয 
কদালাদযা ওদযন । নওন্তু াঅিমদ দর তয কম , তৎওারীন কনা ানপাযযা মাযা 
ূফদ ফাাংরা নেদরন , তাযা ানওস্তান বাঙ্গায দা কঔ ভুনিফুয যভাদনয াঈয কদননন 
। মনদ নতযাআ কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতায কখালো নদদতন , তদফ এ ভস্ত 
াভনযও ানপাযযা ানওস্তান বাঙ্গায দা কঔ ভুনিফুয যভাদনয াঈয চানদ 
ননদিদদয দা নওেুিা ারওা ওযায কচষ্টা ওযদতন । ফযাং তাযা কদনঔদদেন , কঔ 
ভুনিফুয যভান াঔন্ড ানওস্তাদন কথদও ভযায ভাধান কচদনেদরন মনদ নতনন 
চযভনন্থ দ্বাযা নননন্ত্রত । এ ফযাাদয কভিয ননেও ানরও তায ‘ননািীয 
াঅত্মভদদেয দনরর’ ফাআদয ৬৩ , ৬৪  ৬৫ ৃিা াঈদেঔ ওদযদেন , ‚কাআ চযভ 
ওনিন নদন ৭াআ ভাচদ ----নদননি এনকদ ককর ----ানিদয কবতযওায চযভনন্থযা তঔন 
াআ কখালো (স্বাধীনতা) কদায িনয চা নদদ মানের ।   
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নওন্তু ভধযনন্থযা এয (স্বাধীযতায কখালো) নফদযাধীতা ওদযনের । ভুনিদফয াফস্থা নের 
কদারাভান এফাং নতনন চযভ দদক্ষ গ্রদে ঔুুঁনিনানি নফলদয নযভা ওযনেদরন । 
-----ওআ রাবত (৬াআ ভাচদ) নদ্বতী গুরুত্বূেদ খিনা খির । ঢাওা ওযাণ্টনদভদন্টয 
কবতয , নিন’য ফাড়ীদত । তাুঁদও যাত দুদিা খুভ কথদও কিদও কতাদর তাুঁয 
ককাদন্দা নফবাদকয এও ানপায । াঅানভরীদকয দু’িন প্রনতনননধ নের তায দঙ্গ । 
ভুনিদফয দূতযা ফরদরন , কঔ াদফ চযভনন্থদদয তযপ কথদও প্রচন্ড চাদয ভদধয 
যদদেন । তাযা তাুঁদও এওক্ষী স্বাধীনতায কখালোয িনয চা নদদে । তাদদযদও 
াঈদক্ষা ওযায ভত মদথষ্ট নি তায নাাআ । তাাআ নতনন যাভদ নদদদেন কম , তাুঁদও 
াভনযও ফাননীয কপািদত ননদ াঅা কাও ।‛ তরুে প্রিদন্ময বাাআদযা এওিু 
রক্ষয ওরুন , কভিয ননেও ানরদওয ৬াআ ভাচদ যাদতয ফেদনা এফাং ২৬ক ভাচদ যাত 
১,৩০ নভননদি কঔ ভুনিফুয যভাদনয কস্বো ধযা কদায ভদধয এওনি নভর যদদে । 
প্রওৃত তয র , ভাদচদয াদমাক াঅদন্দারন কঔ ভুনিদফয ননন্ত্রদেয ফাাআদয চদর 
নকদনের । ক ভদয কভিয কিনাদযর যা পযভান াঅরী তায ’ফাাংরাদদদয িন্ম’ 
ফাআদয ৫৮ ৃিা নরদঔদেন ‚১রা ভাচদ ানধদফন (িাতী নযলদ) ভূরতনফ কখালো 
কদা দফ । -----তাজউতিবনর প্রতততক্রয়া তে তীক্ষ্ন ও তীব্র । ----খ্াতনক 
তবরততর পর মতুজব তাাঁর দআু কমীবক (তািাঈনেন , িাঃ ওাভার) ফাাআদয কমদত 
ফরদরন । তাুঁযা মাায য নতনন ফরদরন , ‘নপ্লি াঅভাদও এওনি নতুন তানযঔ নদন 
। াঅনভ িনতাদও ননন্ত্রে ওযদত াযফ ।’ ভুনিফ মনদ নফনেন্নতা চাাআদতন তাদর এাআ 
ভূরতফী তাুঁয িনয এওনি াঈমুি নযনস্থনতয ওাযে খিাত । নতনন এদও ননদিয স্বাদথদ 
ফযফায ওযদত াযদতন । নওন্তু নতুন এওনি তানযদঔয িনয তাুঁয ানুদযাধ এ তথযাআ 
তুদর ধদয কম , তাুঁয প্রথভ াগ্রানধওায নের ানওস্তাদনয প্রধান ভন্ত্রী া ।‛ ৬৩ 
ৃিা নতনন নরদঔদেন , ‚এাআ ফযাাদয ক্ষভতা নাুদদয নদও কথদও কঔ ভুনিফ 
মদথষ্ট চাদয ভদধয দড়ন , মাযা চানের নতনন এওতযপা বাদফ স্বাধীন ফাাংরাদদদয 
কখালো নদন ।   
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ওনভাঈননস্টদদয হুভনও াফয তাুঁদও াদনও কফন াঈনদ্বি ওযনের । ক ওাযদে 
িনকদেয াঈয ননদিয ননন্ত্রে ফিা যাঔায াঈদেদয চযভনন্থদদয দঙ্গ যানয 
াংখাদত না নকদ নতনন মত তাড়াতানড় ম্ভফ কপ্রনদিনোর ািদাদযয ভাধযদভ এওনি 
প্রাদদনও যওায কিদনয িনয ওারনত ওদযনেদরন ।‛ ািদওযা রক্ষয ওরুন , ক 
ভদয াভনযও ানপায মাযা ওাদরা যানত্য িন্ম নদদনের , কাআ কভিয কিনাদযর 
যা পযভান াঅরী ানওস্তান বাঙ্গায িনয (মা ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা) কঔ ভুনিফুয 
যভানদও দাী ওযদেন না । নতনন দাী ওদযদেন চযভনন্থদদযদও , মাযা ওভুযননস্ট 
দ্বাযা প্রবানফত এফাং এদদয কনতৃদদত্ব নেদরন তািাঈনেন , মায নযচ ূদফদ কদা দে 
। এযা ঢাওা নফশ্বনফদযারদয োত্রীক  োত্ াআাঈননদনয োত্দদয ন্ত্রাী ওভদওাদন্ড 
নরি ওদয , মা ভুনিমুদদ্ধয াদথ যানয মুি িনাফ ভাইদুর াান , এ , কও 
ঔন্দওায , এ , াঅয ভীিদ স্বীওায ওদযদেন । পদর ২৬ক ভাচদ যাত ১িায নদদও 
াঅনভদ াআওফার র , িকন্নাথ দরয োত্দদয তযা ওদয এফাং তযা ওদয ঢাওা 
নফশ্বনফদযারদয ফাভ নচন্তাধাযায ১১ িন াধযাওদও , নওন্তু কঔ ভুনিফুয যভানদও 
তাদদয ননযাদ কপািদত নিভ ানওস্তাদন ননদ মা ।   

  

াযান্থনী ভাওাদযজা তাুঁয ‘দযা কযাআ াফ ফাাংরাদদ’ ফাআদয ১০৬ ৃিা নরদঔদেন 
, ‚২৫ক ভাদচদ চযভ াঅদদ প্রদাদনয য াআাাআা ঔান মঔন ওযাচীদত নপদয 
মানেদরন ------তঔন াঅানভরীদকয ত্ফাও কঔ ভুনিদফয স্বাক্ষনযত কপ্রনযনরি 
কদী  নফদদী াাংফানদওদদয নফনর ওযনেদরন । এাআ কপ্র নযনরদিয ফিফয নের কম 
, কপ্রনদিদন্টয াদথ াঅদরাচনা কল দদে । ক্ষভতা স্তান্তয ম্পদওদ াঅভযা 
ভনতদওয কৌদেনে এফাং াঅা ওনয কপ্রনদিন্ট তাুঁয কখালো কদদফন ।‛ িনাফ ানর 
াঅাদ তাুঁয ‘িাতী যািনীনত’ ফাআদয ৪০৯ ৃিা নরদঔদেন , বাযদতয প্রধানভন্ত্রী 
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াআনন্দযা কান্ধী ১৯৭১ াদরয ৬াআ নদবম্বয মুিযাদষ্ট্রয ওরনম্বা নফশ্বনফদযারদ বালদে 
ফদরন , ‚স্বাধীনতায প্রশ্ন াঈদি কঔ ভুনিফ কগ্রপতায ায য তায াঅদক ন । 
াঅনভ মতদূয িানন াঅি মদন্ত কঔ ভুনিফ স্বাধীনতায দাফী ওদযননন ।‛ াঅফুর 
ভনুয াঅভদ তাুঁয ‘াঅভায কদঔা যািনীনতয ঞ্চা ফেয’ ৩ ঔন্ড ১০৭ ৃিা 
নরদঔদেন , ‚কঔ ভুনিফদও তয-তযাআ তাুঁযা কগ্রপতায ওনযানেদরন । কঔ ভুনিফ 
ফযাফদযয ভতাআ নফনা-ফাধা ধযা নদানেদরন ।‛ নি িনি কচৌধূযী তাুঁয ‘াঔন্ড 
ানওস্তাদনয কল নদনগুনর’ ফাআদয ১৭১ ৃিা নরদঔদেন , ‚ফস্ততাঃ নতনন িনকেদও 
তাদদয বানও বাদকযয াদত কেদড় নদদ কনাফাননীয ননওি ওাুরুদলয ভত 
াঅত্মভদে ওদযন ।‛  

  

ভুনিফাননীয াঈ প্রধান কনানত এ কও ঔন্দওায , প্রফাী ফাাংরাদদ যওাদযয 
প্রধানভন্ত্রীয নফদল ওাযী ভাইদুর াান এফাং ভুনিদমাদ্ধাদদয িনয কনিত মুফ 
ননফদযয ভানযচারও এ াঅয ভীিদা এাআ নতনিদনয তথয ননদ ফাআ র 
‘ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , ওদথাওথন’ । এ ফাআদয ২৭  ২৮ ৃিা ভাইদুর াান 
ফদরদেন , ‚২৫ক ভাচদ ন্ধযাদফরা কপ্রনদিন্ট াআাাআা ঔান মঔন চদর মান এ কদ 
কথদও , তঔন এওনি চযভ াংওিূেদ াফস্থায ভত  । ----ছখ্াবন এক ফাাঁবক 
তাজউতিন অমদ একটি ছেপ ছরকডয ার এবং ছোট্ট একো খ্ড়া ছঘাণা 
ছলখ্ াবববক তদবয় ছো তাাঁবক পড়বত ববন । ---ছখ্াটি তে এমন - 
ানওস্তানন কনাযা াঅভাদদয াঅক্রভে ওদযদে াতনওদতবাদফ । -----অতম 

বাংাবদবলর স্বার্ীনতা ছঘাণা করাম তনবযাতচত রাষ্ট্রনত নদদফ । এাআ 
ঔড়া কখালোনি কঔ ভুনিফুয যভানদও কদায য কিা নতনন ড়দরন । নওন্তু এ 
নফলদ নতনন নওেুাআ ফরদরন না , ননরুিয যাআদরন । াদনওিা এনড়দ ককদরন । -----
-তততন (তািাঈনেন) মঔন তাুঁদও ফরদরন , ‘ভুনিফ বাাআ , এিা াঅনাদও ফদর কমদতাআ 
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দফ , কওননা ওারদও ওী দফ , াঅভাদদয ফাাআদও মনদ কগ্রিায ওদয ননদ মা , 
তাদর কওাঈ িানদফ না ওী তাদদয ওযদত দফ ।’ ----কঔ াদফ তঔন াঈিয 
নদদনেদরন এিা াঅভায নফরুদদ্ধ এওিা দনরর দ থাওদফ । এয িনয ানওস্তাননযা 
াঅভায নফরুদদ্ধ কদদরাদয নফচায ওযদত াদয । ‛ এ কও ঔন্দওায (ফতদভান 
নযওল্পনা ভনন্ত্র) ২৬ , ২৭ ৃিা ফদরদেন , ‚২৫ক ভাচদ যাদত মঔন ানওস্তান ফাননী 
াঅভাদদয াঅক্রভে ওযর , কাআ যাদতাআ কঔ ভুনিফুয যভান াদফদও কগ্রপতায ওযা 
 । তাদর ওথা দে স্বাধীনতায কখালো ওীবাদফ এর ? ২৬ক ভাচদ তানযদঔ াযা 
কদদাআ ান্ধয াঅাআন নের । চট্টগ্রাদভ ক ান্ধয াঅাআদনয ভদধয কঔানওায নওেু 
ফাঙ্গানর ওভদওতদা-ওভদচাযীয ভদধয ওদওিদনয নাভ াঅভায ভদন াঅদে । তাযা নভনরত 
দ নদ্ধান্ত ননদরন কম , নওেু না নওেু কফতাদয ফরা দযওায । তঔন তাযা ফাাআ 
নভদর স্বাধীনতায কখালোয ঔড়া ততনয ওযদরন । এফাং কাআ ঔড়া ২৬ক ভাচদ দুুয 
২ িায ভ ওারুযখাদিয কফতায কওদন্দ্র ননদিযা তা চারু ওদয প্রচায ওদযন । কাআ 
কখালো চট্টগ্রাভ াঅানভরীদকয াধাযে ম্পাদও এভ , এ ান্নান াি ওদযন । ----
তাবত বঙ্গবিু ছলখ্ মতুজবুর রমাবনর ছনতৃয বত্ব স্বার্ীনতা যুদ্ধ শুরু বয়বে , 
এভন ওথাগুদরা নের । ---ছটি তজয়া পবড়ন ২৭ ভাচদ ন্ধযায নওেু াঅদক । ‛  

  

  

ফতদভান প্রধানভনন্ত্রয স্বাভী ভযহুভ িনাফ াদিদ নভা ‚ফঙ্গফনু্ধ কঔ ভুনিফদও নখদয 
নওেু খিনা  ফাাংরাদদ ‛ (৩ ভুরে ১৯৯৭) ফাআ এয ৭৬  ৭৭ ৃিায নফফযে 
এওিু দড় কদঔুন । কঔাদন করঔা াঅদে ‚(২৫ক ভাচদ) যাত ১১ িায নদদও ফঙ্গফনু্ধ 
দয (কদাতরা) াঅদেন না কদদঔ াননা াঅভাদও (াদিদ নভাদও) ফদর , াঅব্বা 
াযা নফওার নওেুাআ ঔাননন ---ফঙ্গফনু্ধ ফরদরন াঅভায এঔন ানযত্ মাায কওান 
াঈা নাাআ । তাাআ তাযা াঅভাদও ভাযদত চাাআদর এ ফাাদতাআ ভাযদত দফ । ---- 
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এওনি ুযিদও ননদ (াদিদ নভা ) কানড় চানরদ যনা কদাআ ।‛ ফেদনা দড় ফুঝা 
মাদে , াদিদ নভা ২৫ক ভাচদ যাত ১১িায য প্রা ১১.৩০ এয নদদও ধানভনন্ডয 
ফাা তযাক ওদযন । নওন্তু তায ফেদনা কওাথা কনাআ এাআ ভদয নবতদয ফঙ্গফনু্ধ 
স্বাধীনতায কখালো নদদদেন । এোড়া কঔ ভুনিফুয যভান ২৫ক ভাচদ এওনি নফফৃনত 
কদন এফাং কনাফাননীয ননমদাতদনয ওাযদে ২৭ক ভাচদ ূফদ ফাাংরা যতার 
কিদওনেদরন (ূত্াঃ ‘াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদনগুনর’ ৃাঃ ১৬৮ , ‘স্বাধীনতা াংগ্রাদভ 
াঅানভরীদকয বূনভওা’ ৃাঃ ২০৭। ) কঔ ভুনিফুয যভাদনয নবতয মনদ কওান 
স্বাধীনতায নযওল্পনা থাওত , তদফ নতনন ২৭ক ভাচদ যতার নদদতন না ।   

  

প্রওৃত তয র কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতায কওান কখালো কদননন । স্বাধীনতায 
১ভ কখালো এদনের ২৬ক ভাচদ চট্টগ্রাভ াঅানভরীদকয াধাযে ম্পাদও এভ , এ 
ান্নান এয ভাধযদভ , মা কওান প্রচায ানন , নওন্তু দযয কখালো এদনের ২৭ক 
ভাচদ কভিয নিাাঈয যভাদনয ভাধযদভ , মা প্রচায কদনের । তদফ াঈব কখালো 
এদদে কঔ ভুনিফুয যভানদও কওন্দ্র ওদয । ওাযে কভ এভ , এ ান্নান ফা 
কভিয নিাাঈয যভাদনয কওান নযনচনত নের না । তাাআ াঈবাআ কঔ ভুনিফুয 
যভাদনয ক্ষ দত স্বাধীনতা কখালো ওদযন । তঔন কঔ ভুনিফুয যভাদনয 
িননপ্রতা  ফযনিত্ব নের ওল্পনাতীত । তাাআ নতনন স্বাধীনতা কখালো না ওযদর , 
মাযা স্বাধীনতা কখালো ওদযদেন , তাযা তাুঁয াআদভিদও ওাদি রানকদদেন । প্রফাী 
যওাদযয প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেন স্বাধীনতায িনয যািনননতও কমাকাদমাদকয কক্ষদত্ 
ফদচদ গুরুত্বূেদ বূনভওা ারন ওদযদেন , নওন্তু ফদত্ ফযফায ওযদত দদে কঔ 
ভুনিফুয যভাদনয াআদভিদও । ওাযে ১৯৭০ াদরয ননফদাচদন ফাঙ্গারী িনকে 
াঅানভরীকদও কবাি কদনন , কবাি নদদনের কঔ ভুনিফুয যভানদও ।  
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কঔ ভুনিফুয যভান স্বাধীনতায কখালো কদননন , স্বাধীনতায কখালো িনভদক্ষ 
এদনের তৎওারীন ানওস্তান কনাফাননীয দয কভিয নিায ভাধযদভ , নওন্তু নতনন 
এ কখালো প্রচায ওদযনেদরন কঔ ভুনিফুয যভাদনয ক্ষ কথদও । তঔন কভিয 
নিায কওান নযনচনত নের না । তাাআ ক ভ কদদয নবতয তায এ কখালোয 
ানফদও কওান গুরুত্ব নের না । ওাযে এ কখালো দে যওানয , কফযওানয , 
স্বাত্বানত ওর প্রনতিাদন ূফদ ফাাংরায িনকে তাদদয স্বাবানফও দানত্ব ারন 
ওদয নকদদেন এফাং ১৯৭১ াদরয নিদম্বয ভা মদন্ত যওানয কওালাকায দত 
তাদদয কফতন-বাতা ননদদেন । এভননও োত্যা ফদচদ কফন াঅদন্দারন ওদযনের 
ঢাওা নফশ্বনফদযার দত , নওন্তু এ নফশ্বনফদযারদ ুদযা ৭১ াদর নননভত ক্লা দদে 
এফাং নক্ষওযা তাদদয কফতন -বাতা ননদদেন এফাং নওেুনদন য য ানওস্তাদনয 
াংনতয দক্ষ নফফৃনত নদদদেন । কম কওাঈ ১৯৭১ াদর ঢাওা নফশ্বনফদযারদয 
কযনিস্টায এফাং ঐ ভদয নত্ওায নফফৃনত ঔুুঁিদর এয প্রভাে াদফন । তদফ 
ানওস্তান কনাফাননীয তাড়া কঔদ াঅানভরীক  তায ভভনা দদরয কনতা-ওভদী 
মাযা বাযদত াঅশ্র ননদনের এফাং কনাফাননী , ুনর  াআ , ন , াঅদযয নফদরাী 
দয এফাং নফদদীদদয ননওি স্বাধীনতায এ কখালোয নফদল গুরুত্ব নের ।  

  

  

  

ভূরতাঃ ২৬ক ভাদচদয য ূফদ ফাাংরায ভানুল নতননি াাংদ নফবি দ দড় । এওনি 
াাং বাযদত াঅশ্র ননদ ভুনিমুদদ্ধ াাংগ্রে ওদয । এ াাংদ াঅানভরীক , 
ফাভনন্থ এফাং বাযতনন্থযা নের । ায াাং ানওস্তাদনয াংনতয িনয রদড়নের । 
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এদদয ভদধয ভুনরভ রীক , িাভাাদত াআরাভী , কনিাদভ াআরাভী , ানযানয াআরাভী 
দর এফাং াঅনভরীদকয ভথদওদদয এওনি াাং নের । তৃতী াাংদ নের কদদয 
ফৃিয িনদকানি । এদদয াংওি নের াঈবনদদও । কওান এরাওা ানওস্তান ফাননী 
, যািাওায , াঅরফদয াঅদর ভুনিদমাদ্ধাযা তাদদয (াধাযে িনকেদও) দন্দ ওদয 
, াঅফায কওান এরাওা ভুনিফাননী াঅদর ানওস্তান ফাননী , যািাওাযযা তাদদয 
(াধাযে িনকেদও) দন্দ ওদয । এ ম্পদওদ কভিয ননেও ানরও ফদরন , ‚ফাও-
নফননভ নের এওিন তননও  এওিন ফৃদ্ধ কফাভনযও ফাঙ্গারীয ভদধয । ফৃদ্ধদও 
তননদওযা ওরাকাদেয কঝাঝাদড়য ভধয দত ঔুুঁদি কফয ওদয এদনদে । ফৃদ্ধনি 
দুষৃ্কনতওাযীদদয (ভুনিদমাদ্ধা) ম্পদওদ কওান ঔফয নদদত াক্ষভতা প্রওা ওযর । 
ানযনদদও দমানকতা না ওযায াযাদধ তননদওযা তাদও কভদয কপরায হুভনও নদর। 
নও দে -কদঔায িনয াঅনভ এনকদ ককরাভ । ----(বাঙ্গাীটি) ‘ফরর াঅনভ এওিন 
কযীফ ভানুল । াঅনভ ফুঝদত াযনে না াঅনভ ওী ওযফ ? নওেুক্ষে াঅদক তাযা 
(দুষৃ্কনতওাযীযা) এঔাদন নের । মনদ তাদদয ওাদযা ম্পদওদ কওান নওেু ফনর তাদর 
তাযা াঅভাদও তযা ওযদফ ফদর হুভনও নদদ ককদে । এঔন াঅনাযা াঅভাদও এওনি 
বাফ নযেনতয ভুদঔ দাুঁড় ওনযদদেন । াঅনভ তাদদয ম্পদওদ মনদ কওান নওেু না 
ফনর াঅনাযা াঅভাদও কভদয কপরায হুভনও নদদেন ।’ াধাযে ফাঙ্গারীয াঈব 
িিভূরও াফস্থায এাআ দে ায াংদক্ষ ।‛ (ননািীয াঅত্মভদদেয দনরর , ৃাঃ 
৯৯ , ১০০) । ভুনিফাননীয াঈ প্রধান কনানত এ কও ঔন্দওায , প্রফাী ফাাংরাদদ 
যওাদযয প্রধানভন্ত্রীয নফদল ওাযী ভাইদুর াান এফাং ভুনিদমাদ্ধাদদয িনয কনিত 
মুফ ননফদযয ভানযচারও এ াঅয ভীিদা এাআ নতনিদনয তথয ননদ ফাআ ‘ভুনিমুদদ্ধয 
ূফদায , ওদথাওথন’ এয ৪৭ ৃিা াঈদেঔ াঅদে ‚ফাাংরাদদদয াবযন্তদয এয 
প্রনতনক্রা রক্ষয ওযা ককদে । এওনদদও ককনযরাদদয (ভুনিদমাদ্ধা) এাআ াভানয াদস্ত্রয 
ওাযদে ানওস্তানীদদয াদত তাদদয িীফনদান , ানযনদদও কমঔাদন -কঔাদন কগ্রদনি 
ননদক্ষ ওদয ানরদ মাায য ানওস্তানন ফাননী ওতৃদও াআ ফ এরাওা ফা গ্রাদভ 



াঅভাদদয স্বাধীনতাাঃ দদায এায ায                                                           

 

92 

ফযাও ধ্বাংমঙ্গ । -----ছকান ছগতরা দ ামানয ছেবনড াবত োবম প্রববল 
করবআ তাবদর বার্ার ম্মুখ্ীন বত বয়বে োমবাীর কাে ছথবক । কাআ 
ভ গ্রাভফাী াঈৎানত ায নযফদতদ ননরুৎানত দ দড় ককনযরাদদয 
ওামদওরাদ । ‛  

  

ভুনিমুদ্ধদও াযা নফশ্বফাীয ননওি তুদর ধযায কক্ষদত্ তািাঈনেদয বূনভওা নের 
ফদচদ কফন । নতনন বাযদত মাায য ভদন ওদযনেদরন , কঔ ভুনিফুয যভান 
ত বাযত যওাদযয দঙ্গ াঅকাভ কওান ফযফস্থা ওদয কযদঔনেদরন । নওন্তু বাযদতয 
ভানিদত া কযদঔ তায এ বুর ধাযো কবদঙ্গ মা । ভুনিমুদদ্ধয প্রস্তুনত ম্পদওদ কঔ 
ভুনিফুয যভান বাযদতয াদথ কওান াঅরাাআ ওদযননন । তাাআ তািাঈনেন কঔ 
ভুনিফুয যভাদনয াফতদভাদন মূ্পেদ ননিস্ব ফুনদ্ধ -নফদফচনা বাযদতয প্রধানভনন্ত্রয 
াদথ কদঔা ওদয প্রফাী যওায কিদনয ওথা ফদরন এফাং ননদিদও প্রফাী যওাদযয 
প্রধানভনন্ত্র নদদফ নযচ কদন , (ভূরধাযা , ৃাঃ ১০,১১,১২) । ানযনদদও বাযদতয 
প্রধানভনন্ত্র াআনন্দযা কানন্ধ ানওস্তান নদ্বঔনন্ডত ওযায এ ুদমাক গ্রে ওদযন , তদফ নতনন 
কঔ ভুনিফুয যভান কওন স্বাধীনতা কখালো না ওদয ধযা নদদরন , ক ফযাাদয নন্ধি 
নেদরন , (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , ৃাঃ ২৯ , ৩০) । নওন্তু তািাঈনেদনয এ নদ্ধান্ত 
তৎওারীন ভদয চায মুফদনতা কঔ পিরুর ও ভনে , নযািুর াঅরভ ঔান , 
কতাপাদর াঅভদ , াঅবু্দয যািাও , োত্ রীদকয াঈয মাদদয প্রবাফ নের 
এওদচনিা তাযা কওানবাদফাআ তািাঈনেদনয এওওবাদফ যওায কিন এফাং 
প্রধানভনন্ত্রয দ গ্রে কভদন ননদত াদযননন । ভুনিমুদদ্ধ াতাওাযী বাযত যওায 
এ ুদমাকদও ওাদি রানকদ তাদদয ককাদন্দা াংস্থা (RAW) এয াাদময 
‘ভুনিফাননী’ কিন ওদয , মা মূ্পেদরূদ প্রফাী যওাদযয ননন্ত্রদেয ফাাআদয নের । 
(ভূরধাযা , ৃাঃ ৮ স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা , ৃাঃ ২৪১, ভুনিমুদদ্ধয 
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ূফদায , ৃাঃ ১২৩ , ১২৫ ) । এভননও ভুনিফ ফাননী ওতৃদও এও ফযনিদও ািাদনা 
দনের প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেনদও তযা ওযায িনয । (স্বাধীনতা াংগ্রাদভ 
াঅানভরীদকয বূনভওা , ৃাঃ ২৪৭ , ভূরধাযা , ৃাঃ ১৩৩ ) । এবাদফ বাযত যওায 
ভুনিমুদদ্ধ াাংগ্রেওাযীদদয নদ্বধানফবি ওদয , ুদযা মুদদ্ধয াঈয ননদিয ননন্ত্রে 
ওাদভ ওদয । ানযনদদও প্রফাী যওায এফাং ভুনিফ ফাননী বাযত যওাদযয 
াঅনশ্রত ায ওাযদে তাযা বাযত যওাদযয ক্রীড়নদও নযেত  ।  

  

ানযনদদও মাযা বাযতদও ফনু্ধ যাষ্ট্র ভদন ওযত না , তাযা কদদয নবতদয কথদও 
ানওস্তাদনয াঔন্ডতা যক্ষা ওযায ওাদি ননদানিত  । এযা ভুনিমুদদ্ধয াঅড়াদর 
বাযদতয াঅগ্রাদনয ওথা নচন্তা ওযত । তাাআ ানওস্তান যওায মঔন যািাওায , 
াঅরফদয ফাননী কিন ওদয , তঔন ভুনরভ রীক , কনিাদভ াআরাভী , িাভাাদত 
াআরাভী , াঅানভরীদকয াদনও ভথদও মাযা বাযদত মানন এফাং াধাযে দনযর 
কশ্রেীয করাদওযা এফ ফাননী কমাক কদ । নফদল ওদয যািাওায ফাননীদত ভানও 
কফতন ,  কযন থাওায ওাযদে এ ফাননীদত দয াংঔযা নের কফন । ভুনতাীয 
ভাভুন ‘ফাাংরাননিা নরদঔদেন’ , ূফদ ানওস্তাদনয াঅনায ফাননীদও যািাওায 
ফাননীদত রূান্তয ওযা  এফাং এদদয ১৫ নদদনয কেননাং কদা ত । ানযনদদও 
কিনাদযর ননানিয ৃিদালওতা াঅরফদয ফাননী কদড় াঈদি । 
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১৯৭১ াদর ভুনিদমাদ্ধাদদয কচতনা নের াঈদুদবালী নিভ ানওস্তানীদদয তানড়দ ূফদ 
ফাাংরা ফাঙ্গারীদদয ান প্রনতনিত ওযা এফাং স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদ প্রনতিা ওযা । 
ানযনদদও যািাওায , াঅরফদয তথা ভুনিমুদদ্ধয নফদযাধী নিয কচতনা নের ফাঙ্গারী 
ভুরভানদদয যদি ানিদত ৪৭এয ানওস্তান যাষ্ট্র ওািাদভায নবতদয কথদও স্বাধীনতা 
কবাক ওযা । তাদদয মুনি নের নিভ ফদঙ্গয ফাঙ্গারীযা ননদিদদযদও ফাঙ্গারীয কচদ 
ননু্দত্বদও গুরুত্ব নদদাআ বাযদতয াদথ াঅদে , মনদ কঔাদন াফাঙ্গারী বাযতীদদয 
াদথ তাদদয নফনবন্নভুঔী ভযা যদদে । াঅয বাযদতয াতা কম ভুনিমুদ্ধ দে , 
কঔাদন াঈদুদবালী ানওস্তানীযা চদর ককদর তায স্থান দঔর ওযদফ নন্দীবালী বাযতীযা 
। প্রওৃত তয র ভুনিমুদদ্ধয দক্ষ-নফদক্ষ াঈবাআ নিাআ স্বাধীনতা নফশ্বাী নের , 
নওন্তু তায ধযে  প্রওৃনত নের নবন্ন । তাাআ ভুনিমুদদ্ধয ন ভা তাযা এদও াদনযয 
প্রাে াংায ওদযনের , এাআ ৃনথফী দত তাদদযদও নফদা ননদত দনের াল্প ফদ , 
মায িনয দাী নেদরন দদরয চযভনন্থদদয দ্বাযা নননন্ত্রত কঔ ভুনিফ , ক্ষভতাদরাবী 
বুদট্টায কস্বোচানযতা এফাং দফদানয কপ্রনদিণ্ট াআাাআা ঔাদনয ২৬ক ভাচদ যানত্য 
১ভ প্রদযয ননিুয তযামঙ্গ । ১৯৭১ াদর ভুনিমুদদ্ধয নফদক্ষ নিয াদনদওাআ ২৬ক 
ভাচদ যানত্য ১ভ প্রদযয ননিুয তযামঙ্গ এফাং যফতদীদত ভুনিদমাদ্ধা দন্দদ নননফদচাদয 
তযা াআতযানদ ভথদন না ওযদর ফাস্তফতায ঔানতদয তায কওান প্রওায প্রনতফাদ 
ওদযননন । তাোড়া যওায  যাদষ্ট্রয ভদধয াথদওয যদদে । এওিন নাকনযও 
যওাদযয ওভদওাদন্ডয নফদযাধীতা ওযদত াদয নওন্তু যাদষ্ট্রয নফদযাধীতা ওযায কওান 
ুদমাক কনাআ । নওন্তু মুদ্ধওারীন ভদ নাকনযদওয দানত্ব র যওাদযয ভাদরাচনা 
প্রওাদয না ওদয যাদষ্ট্রয াংনতয িনয ওাি ওযা । াঅয এ নযনস্থনতদত এধযদনয 
প্রনতফাদ তঔন তা ভুনিদমাদ্ধা  বাযতীদদয িনয এওনি কভাক্ষভ াস্ত্র ত । 
ানযনদদও মাযা বাযদত াঅশ্র ননদনেদরন তাযা যওাদযয ২৬ ক ভাচদ যানত্য ১ভ 
প্রদযয ননিুয তযামদঙ্গয শুধুভাত্ প্রনতফাদ ওদযনন ফযাং ানওতায াদথ নতুন 
স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদ কিদনয িনয ঝাুঁনদ দড় । পদর ফতদভান যাষ্ট্র ওািাদভা 
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ানওস্তাদনয দৃনষ্টদওাে দত এযা নফনেন্নতাফাদী নদদফ নযনচনত রাব ওদয । কমভন 
ফতদভান ফাাংরাদদদ ন্তু রাযভায দর াফদতয চুনিয ূফদ মদন্ত নফনেন্নতাফাদী নের । 

ভুনিমুদদ্ধয নফদক্ষ নিদও (ভুনরভ রীক , কনিাদভ াআরাভী , িাভাাদত াআরাভী 
ওর াআরাভী দরগুদরা ) কমভন বুদট্টা -াআাাআায ানাচায নীযদফ য ওযদত 
দনের , কতভনন ভুনিমুদদ্ধ ানওস্তান কনাফাননীয নফদরাী ফাঙ্গারী াআাঈননিদও 
বাযদতয কনাফাননীয াদনও াভান-ানাচায নীযদফ য ওযদত দনের । তঔন 
নফদরাী ফাঙ্গারী কনাফাননীয কদদ কপযায কওান ুদমাক কনাআ । ওাযে কদদ 
নপযদরাআ তাদদয কওািদভাদার দফ । তাাআ স্বাধীন ফাাংরাদদ াা োড়া তাদদয কওান 
াঈা নের না । নওন্তু এিনয তাদদযদও কভদন ননদত দত দদে বাযতী 
কনাফাননীয াভানিনও ফযফায । ম্ভফত ১৯৬৫ াদরয ানওস্তান - বাযত মুদদ্ধ 
ফাঙ্গারী তনযদদয ানওস্তাদনয দক্ষ ফীযত্বূেদ মুদ্ধ বাযতী কনা-দযযা বুরদত 
াদযনন । ভুনিমুদ্ধ চরাওারীন ভ বাযতী কনাফাননীয াভানিনও ফযফায 
তাযা প্রওাদয ফরদত াদযদননন , ওাযে তা ফরদর রাবফান ত ভুনিমুদদ্ধয নফদযাধী 
নি । এবাদফ তৎওারীন ভদ ভুনিমুদদ্ধয দক্ষ  নফদক্ষয নিদও াদনও তয 
কচদ কমদত দদে , ওাযে তা প্রওা কদর প্রনতক্ষ রাবফান দফ ।   

  

নতয ফরদত নও ভুনিমুদদ্ধয াঈয কওান ননন্ত্রে প্রফাী যওাদযয াঈয নের না । 
প্রফাী যওায নের মূ্পেদরূদ বাযতীদদয াঅজ্ঞাফ । প্রফাী যওাদযয াঈয 
বাযতীদদয কওান শ্রদ্ধাদফাধ নের না । এ ফযাাদয ভুনিমুদদ্ধ নফভ কক্টয প্রধান 
কভিয িনরর নরদঔদেন , ‚নতনন (দর , কিনাদযর াদযাযা) াঅভাদও প্রথভ াক্ষাদতাআ 
মূ্পেদবাদফ নফশ্বা ওযদত াযদরন না । াক্ষী-প্রভাে দাফী ওযদরন । তঔনাআ 
াঅভাদও দয কখানলত স্বাধীন ফাাংরা যওাদযয প্রধানভনন্ত্র িনাফ তািাঈনেন এফাং 
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ফদানধনাও ওদেদর ভানী াদদফয নাভ ননদত দদে । ----কািা বালা তাুঁয 
(দর কিনাদযর াদযাযা)াঈিয নের ঐ দুদিা িানি াআদুদযয ওথা াঅনভ িানন না , দদয 
কওান ভূরয াঅভায ওাদে কনাআ । ানয কওান াক্ষী থাওদর াঅভাদও ফর ।‛ (াযনক্ষত 
স্বাধীনতাাআ যাধীনতা , তৃতী প্রওা ১৯৯০ , ৃাঃ ৩৭,৩৮) । এওাআ ফাআদয 
৩৯ৃিা নরদঔদেন , ‚কওারওাতায ৮ নম্বয নথদিায কযাদি স্বাধীন ফাাংরাদদদয 
ানপ থাওদর ক্ষভতায ওর াঈৎ নের বাযতী ওতৃদক্ষ । স্বাধীনতা মুদদ্ধয 
ফদানধনাও ওদেদর ভানী াদফ এওিন ‘ম্মাননত ফন্দীয’ িীফন মান ওযা 
ফযতীত াঅয কতভন নওেু ওযায ুদমাক নের না তাুঁয । ‛ প্রফাী যওাদযয এ ওরুে 
াফস্থায ওাযে র তঔন কনতৃদত্ব থাওা তািাঈনেন কম যওভ ানওস্তান নফদযাধী নেদরন 
কতভনন নেদরন বাযত কপ্রনভও । তায ওাযদে ভুনিমুদদ্ধ কনাফাননীয প্রধান ওদেদর 
ভানীদও বাযতীদদয নফনবন্ন ধযদনয াভান য ওযদত দদে । এ নফলগুদরায 
ফেদনা াঅনভ প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেদনয নফদল ওাযী ভূরধাযা ৭১ এয করঔও ভাইদুর 
াআরাভ , ভুনিমুদদ্ধ কনাফাননীয াঈ প্রধান এ াঅয ঔন্দওায , ভুনিমুদদ্ধ কনিত মুফ 
ননফদযয ভানযচারও এয াঅয ভীিদা দত কদফ । এ কও ঔন্দওায ফদরদেন , 
‚প্রনক্ষদেয ননফয প্রধান , প্রনক্ষও এযা ফাাআ নেদরন বাযতী কনৌফাননীয । 
মনদ নফলনি ওদেদর ভানী িানদতন , াঅনভ িানতাভ এফাং ানয দু-চাযিন 
িানদতন ওী াঈদেদয এাআ ফাননী কিন ওযা দদে , নওন্তু তায তোফধান  ননন্ত্রে 
নের যানয বাযতীদদয াদত । ‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , ৃাঃ ৮৪) । মনদ তোফধান 
 ননন্ত্রে যানয বাযতীদদয াদত থাদও এফাং প্রফাী যওায  াভনযও 
ফাননীয প্রধান ভানীয াদত মনদ কওান ননন্ত্রে না থাদও , তদফ ানিদত স্বাধীনতা 
ফাাংরাদদদয নও কওান ননন্ত্রে থাওদফ ? ভাইদুর াান ফদরদেন , ‚রক্ষযফস্তুয 
তানরওা ততনয ত বাযতী কনাফাননীয ূফদাঞ্চরী দয দিয কপািদ াঈাআনরাদভ । 
ভুনিফাননীয দানদত্ব ননদানিত নিদযক্টয াাদযনস্ কভিয কিনাদযর নফ , এন 
যওাদযয (বাযতী) ওামদার কথদও । ----একটি নতুতপ পাঠাবনা ত 
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বাংাবদল বাতনীর দর দপ্তবর রাতর ওমানী াবববর কাবে । ‛ 
(ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , ৃাঃ ৮৫ , ৮৬) । ািদওযা রক্ষয ওরুন ভুনিমুদদ্ধয 
ফদানধনাদওয ওী ওরুে াফস্থা ? নতন কওান নযওল্পনা যচনাদত কনাআ , নতনন কওান 
নদ্ধান্তওাযী নন , নতনন এওিন াধাঃস্তন নদদফ াউধ্বদতদনয নদ্ধাদন্তয ানুনরন ান 
! এ কও ঔন্দওায ফদরদেন , ‚ভানীয ভদনাবাফ নের াঅভাদদয াভনযও তৎযাতা 
াঅভযা ওযফ ।   

  

  

ভুনিফাননীয দঙ্গ বাযতী ফাননীয কমৌথ াভনযও কনতৃদত্ব দফ না । কদল মুদ্ধ 
নযনস্থনতয াঅয াফননত দর যািনননতও মদাদ এাআ কমৌথ াভনযও কনতৃদত্ব কিদনয 
নদ্ধান্ত কৃীত  । এাআ ভ ওদেদর ভানী দতযাক ওদযন । ---তাজউতিন 
াবব ততখ্ত পদতযাগ করবত ববন । তঔন নতনন াঅয নরনঔত দতযাকত্ 
কদননন । এযয কথদও ফরা মা নতনন নননি থাওদতন এফাং কওান নফলদ কওান 
াঈৎা কদঔাদতন না ।‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , ৃাঃ ৯৮) । এঔান কথদও প্রশ্ন াঅদ 
ভুনিমুদ্ধিা াঅভাদদয নের , না বাযদতয নের ? মনদ াঅভাদদয ত , তদফ এয কনতৃদত্ব 
থাওদফ এ কদদয ভানুদলযা , বাযতীযা না এফাং বাযতী ফাননী দমাকী ফাননী 
নদদফ ওাি ওযদফ । নওন্তু প্রওৃত তয র ২৬ক ভাচদ যাদত ানওস্তান কনাফাননীয 
ফদতপ্রভাে বুদরয ওাযদে াঅানভরীক এফাং ানযানয ভভনা দদরয করাদওযা ীভান্ত 
ানড় নদদ বাযদত াঅশ্র ননর , তঔন বাযত এ ুদমাক ুদযাুনয ননদ কন এফাং 
নদেীদত দদরয ওাদযা যাভদ না ননদ বাযত কপ্রনভও তািাঈনেন নদেীয াআনঙ্গদত 
প্রফাী যওায কিন ওদযন । ওাদযা মনদ াঅভায এ ওথা নফশ্বা ওযদত ওষ্ট  , 
তদফ তািাঈনেদনয নফদল ওাযী ভাইদুর াাদনয এ ফিফযনি স্ভযে ওরুন , 
‚াআনন্দযা কানন্ধয ওাদে মঔন তািাঈনেন াঅভদ ফদরন , কঔ ভুনিফ ফাাংরাদদদয 
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স্বাধীনতা কখালো ওদয ককদেন , ভনন্ত্রবা কিন ওদয ককদেন , তঔন স্ববাফুরব ান্ত 
করা াআনন্দযা কানন্ধ নিদজ্ঞ ওযদরন , তাদর নতনন (ভুনিফ) ধযা নদদরন কওন ? দয 
নযনস্থনত ফুঝদত াযায য াআনন্দযা কানন্ধাআ তািাঈনেন াঅভদদও ফদরন াঅনন 
এভনবাদফ যািনননতও াঈদদযাক ননন , মা এওনি যওাদয রূ কদা ম্ভফ  । এফাং 
তাদরাআ াঅভযা াঅনাদদয াাদময এনকদ াঅদত ানয ।‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায , 
ৃাঃ ১৩১) । াঅয াআনন্দযা কানন্ধয ননদদদদ কনিত এ প্রফাী যওাযদও াভদন কযদঔ 
বাযত াঅন্তিদানতও বাদফ পাদা রাদবয কচষ্টা ওদয এফাং ানওস্তান বাঙ্গায তায নভন 
পর ওদয । ানযনদদও তািাঈনেদনয এাআবাদফ ানফধবাদফ প্রধানভনন্ত্র া 
াঅানভরীদকয নননয কনতা ঔন্দওায কভাস্তাও াঅদভদ , নভিানুয যভান , াঅবু্দয 
যফ কযাননাফাত , কঔ াঅবু্দর াঅনিি , কঔ পিরুর ও ভনে , নযািুর াঅরভ 
ঔান , নূদয াঅরভ ননেওী , াািাান নযাি , াঅ ,  , ভ াঅবু্দয যফ , াঅবু্দর 
ওেু ভাঔন কওাঈ কভদন ননদত াদযননন । তাাআ বাযদত ৯ ভা াফস্থানওাদর প্রফাী 
যওাদযয ভদধয নের াবযন্তযীে কওান্দর । এভননও এ াবযন্তযীে কওান্দর 
তািাঈনেনদও তযা প্রদচষ্টা মদন্ত নফসৃ্তত দনের , মা াআনতূদফদ াঈদেঔ ওযা দদে । 
নওন্তু াঅানভরীদকয াঈদযাি কনতাভূদয নফদযাধীতা কতভন কওান বূনভওা যাঔদত 
াদযনন ওাযে তাযা বাযদতয াঅনশ্রত নেদরন । এযয তািাঈনেনদও দচূযত 
ওযায িনয তাযা নযলদদয বা কিদওনেদরন তঔন বাযদতয াঅদীফাদুষ্ট 
ভদিাঈনেদনয গুন্ডাভীয ওাযদে নযলদদয যা তািাঈনেদনয দক্ষ চদর মা । এ 
ফযাাদয াঅানভরীদকয প্রািন স্বযাষ্ট্রভনন্ত্র কভিয যনপওুর াআরাভ তাুঁয ‚স্বাধীনতা 
াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা ‛ ফাআদয ২৪৫ ৃিা নরদঔদেন ‚৫ িুরাাআ ১৯৭১ 
িরাাআগুনড় কিরায ফাকদিাকযা নযলদ দযদদয ভাদফ ানুনিত র । ----
ছলখ্ অব্দু অতজজ মবে উঠক  ভাাআদওয াভদন দাুঁনড়দ িনাফ তািাঈনেদনয 
নফরুদদ্ধ ফিফয শুরু ওদযন । ভদিাঈনেন বাভদঞ্চয নেদন দাুঁনড়দ নেদরন । ---
ছলখ্ অব্দু অতজবজর বক্তববয পতরদ দযরা প্রভাতবত ব তখ্ন ছকান 
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উপায় থাকবব না । নািওীবাদফ নতনন (ভদিাঈনেন) ভদঞ্চ াঈদি এদরন এফাং এও 
াদত কঔ াঅবু্দর াঅনিদিয াদিদয ওরায এফাং ানযাদত খাড় ধদয দিাদয তাদও 
ভদঞ্চয ফাাআদয কপদর নদদ ভাাআও কওদড় ননদরন ।‛ এাআ র াঅানভরীদকয কেতদন্ত্রয 
নভুনা । তাদদয ননদিদদয কবতদযাআ মঔন কেতানন্ত্রও ভদনাবাফ কনাআ তঔন নফদযাধী 
দদরয প্রনত তা ওতিুওু থাওদফ , তা দিাআ ানুদভ । এফাং এনি ঐনতানও তয 
কম , াঅানভরীদকয এওগুদভী ভদনাবাদফয ওাযদে িাননন্থ দরগুদরা ভুনিমুদদ্ধ 
াাংগ্রে ওযায নচন্তাাআ ওদযনন ।   

  

কঔ ভুনিফুয যভান কিদর থাওায ওাযদে তািাঈনেন াঅভদদয ননওি ওর ক্ষভতা 
চদর াঅদ এফাং নতনন বাযদতয াঅীফদাদুষ্ট ায ওাযদে বাযদতয ননওি বনফলযৎ 
স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদদয স্বাথদ নফনওদ কদন । নতনন প্রফাী যওাদযয ক্ষ কথদও 
বাযদতয াদথ াদক্টাফয ভাদ ককান াত দপা চুনি ওদযন । এ াত দপা চুনি 
র–  

১. প্রাননও নফলাঃ মাযা নক্রবাদফ ভুনিমুদদ্ধ াাংগ্রে ওদযদে শুধু তাযাাআ 
প্রাননও ওভদওতদা দদ ননদমানিত থাওদত াযদফ । ফাওীদদয ূনয িাকা ূযে 
ওযদফ বাযতী প্রাননও ওভদওতদাফৃন্দ । 

২. াভনযও নফলওাঃ ফাাংরাদদ স্বাধীন ফায য প্রদািনী াংঔযও বাযতী তনয 
ফাাংরাদদদ াফস্থান ওযদফ । 

৩. ফাাংরাদদদয ননিস্ব কনাফাননী নফলওাঃ ফাাংরাদদদয ননিস্ব কওান কনাফাননী 
থাওদফ না । াবযন্তযীে াঅাআন-ৃাংঔরা যক্ষায িনয ভুনিফাননীদও কওন্দ্র ওদয এওনি 
যাযানভনরনা ফাননী কিন ওযা দফ । 
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৪. বাযত-ানওস্তান ফদাত্মও মুদ্ধ নফলওাঃ ম্ভাফয বাযত-ানওস্তান মুদদ্ধ ানধনাওত্ব 
কদদফন বাযতী কনাফাননীয প্রধান । এফাং মুদ্ধওারীন ভদ ভুনিফাননী বাযতী 
ফাননীয ানধনাওদত্ব থাওদফ । (এআ র্ারার কারবণ জনাব ওমানী পদতযাগ 
কবরন , মা াঈদয াঅদরাচনা ওযা দদে । )  

৫. ফানেিয নফলওাঃ কঔারা ফািায নবনিদত চরদফ দু’কদদয ফানেিয ।  

৬. যযাষ্ট্র নফলওাঃ নফনবন্ন যাদষ্ট্রয াদথ ফাাংরাদদদয ম্পদওদয প্রদশ্ন ফাাংরাদদ 
যযাষ্ট্র ভন্ত্রোর বাযতী যযাষ্ট্র ভন্ত্রোরদয দঙ্গ কমাকাদমাক যক্ষা ওদয চরদফ এফাং 
মতদূয াদয বাযত ফাাংরাদদদও এ ফযাাদয াতা কদদফ ।  

৭. প্রনতযক্ষা নফলওাঃ ফাাংরাদদদয প্রনতযক্ষা নফলদয দানত্ব গ্রে ওযদফ বাযত । 
(তথয ূত্াঃ ‚ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা মুদদ্ধ ‘য’ এফাং ‘ন াঅাআ এ ’ ‛ , ভাুদুর ও , 
‚ওাদরা ুঁনচদয াঅদক  দয‛ , াঅফুর াঅাদ , ৃাঃ ১৭৯ , ১৮০ , ১৮১ ‚িাতী 
যািনীনত ‛ ানর াঅাদ , ৃাঃ ৪৩৩ , ৪৩৪, ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার (২ 
ঔন্ড)‛ , যওায াাফুনেন াঅভদ , ৃাঃ ৫১৫ । )  

  

িনাফ ানর াঅাদ তাুঁয ‚িাতী যািনীনত ‛ ফাআদ াঅানভরীদকয ভওায 
স্পীওায িনাফ হুভাুন যনদ কচৌধূনযয াক্ষাৎওায তুদর ধদযন , কমঔাদন হুভাুন 
যনদ কচৌধূনয এাআ াত দপা চুনি ননদ ফযাও াঅদরাচনা ওদযন । তািাঈনেন 
াঅভদদয এ ধযদনয ককারাভী চুনি কঔ ভুনিফুয যভানদও ান্তুষ্ট ওদয । নতনন 
কদদ এদ কদঔদরন বাযতী প্রাননও ওভদওতদা ফাাংরাদদদয নফনবন্ন াঞ্চদরয 
দানত্ব গ্রে ওদযদে , তঔন নতনন তাদদয কদদ (বাযত) কপযত ািাদরন এফাং 
বাযতী তনয ফাননীদও ঔুফাআ ওভ ভদয ভদধয বাযদত ানিদ কদন । কঔ ভুনিফুয 
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যভান মনদ কনদন এ ধযদনয ওদিায দদক্ষ গ্রে না ওযদতন , তদফ ফাাংরাদদদয 
াফস্থা ননওভ , ারাফাদ  ওাশ্মীদযয ভত ত । তািাঈনেন াঅভদদয ওযা এ 
ককারাভী চুনিয ভদধযাআ কঔ ভুনিফুয যভাদনয তযাওাদন্ডয ফীি রুক্কানত যদদে । 
ওাযে এ তয াস্বীওায ওযা মাদফ না কম , বাযত এওনি ফড় নি এফাং তায 
ওাযদোআ ফাাংরাদদ ানওস্তান দত ৃথও দত কদযদে । াতএফ াত দপা চুনি 
প্রতযাঔান ওযদর এয নফননভদ নিধয বাযতদও ন্তুষ্ট ওযায িনয কঔ ভুনিফুয 
যভান ২৫ ফেদযয চুনি কভদন কনন এফাং াত দপায তৃতী দপায াঅদরাদও 
কনাফাননীদও ুদযাুনয নফরুি না ওদয দূফদর নদদফ কদড় তুদরন এফাং এয নফওল্প 
নদদফ বাযতী কিনাদযর াঈফাদনয তোফধাদন যনক্ষফাননী কদড় তুদরন । 
যনক্ষফাননীয ফযাে  কনাফাননীয ফযাদেয ভদধয নফস্তয াথদওয থাওায ওাযদে 
কনাফাননীয ভদধয কম াদন্তাল নফযাি ওদযনের তায দুাঃঔিনও নযেনত খদি কঔ 
ভুনিফুয যভাদনয তযাওাদন্ডয ভাধযদভ । মনদ তািাঈনেন াত দপা দাদত্বয চুনি না 
ওযদতন , তদফ ত কঔ ভুনিফুয যভানদও যনক্ষ ফাননী কিদনয প্রদািন ত না। 
নওন্তু চুনি থাওায ওাযদে কঔ ভুনিফুয যভান বাযতী চাদও ানতক্রভ ওযদত 
াদযননন । তদফ এিা নিও দু’ফেয ানতক্রভ ওযদত না ওযদতাআ কঔ ভুনিফুয 
যভান খুদয দাড়ান এফাং বাযদতয ত চা দে ানওস্তাদন  , াঅাআ , ন 
দম্মরদন কমাকদান ওদযন এফাং ানওস্তাদনয কপ্রনদিন্ট িুরনপওায াঅরী বুদট্টাদও 
ফাাংরাদদ পদযয াঅভন্ত্রে িানান এফাং এয কপ্রনক্ষদি বুদট্টা ১৯৭৪ াদর ফাাংরাদদ 
পদয াঅদন এফাং যািওী ম্বধদো ান । শুধু তাাআ ন , নতনন তািাঈনেন 
াঅভদদও ভনন্ত্রনযলদ দত কফয ওদয কদন । 

  

বাযদত াঅশ্র গ্রদেয য াদনও াঅানভরীক কনতা ফুঝদত াদযন কম , বাযদতয 
াতা নতযওাদযয কওান স্বাধীনতা াা মাদফ না ফযাং বাযদতয াঅনশ্রত যাষ্ট্র ফা 
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াঙ্গযািয নদদফ থাওদত দফ , তঔন তাযা ানওস্তাদনয াভনযও যওাদযয াদথ 
ভদঝাতা াঅায িনয ককাদন কচষ্টা ওযদত থাদওন । এয কনতৃদত্ব নেদরন 
াঅানভরীক কনতা কঔান্দওায কভাস্তাও াঅভদ । তায াদথ নেদরন াঅানভরীক 
কনতা িনরুর ওাাআুভ , কও এভ ফাদদ , তাদরুনেন িাওুয , াধযাও াঅবু্দর 
ঔাদরও প্রভুঔ । প্রথদভ তাযা াঅাি তুদরন ‚কঔ ভুনিদফয ভুনি াথফা স্বাধীনতা 
।‛ এ ফযাাদয াঅানভরীদকয প্রািন ভনন্ত্র এফাং ভুনিমুদদ্ধ ৭নাং কক্টদযয াফ-কক্টয 
প্রধান কভিয যনপওুর াআরাভ নরদঔদেন , ‚মুিযাদষ্ট্র ভথদদন াআযাদনয াদয 
ভধযস্থতা ানওস্তাদনয াংদক ভদঝাতা কৌঁোদনা ।- --- াআযাদনয া এয 
ভধযস্থতা কতযাদন এাআ কফিও ানুনিত ায ওথা নের । ---বাংাবদল প্রতততনতর্ 
দবর ছনতৃবত্ব ছদয়ার কথা তে ছমালতাবকর এবং কবণয ওমানীবক 
প্রতততনতর্ দবর ন্তভূয ক্ত করার কথা তে । ফঙ্গফনু্ধয ভুনি , ফাাংরাদদদয ূেদ 
স্বাত্বান  ওনদপিাদযন কিন নের এ প্রস্তাদফয ভূর রক্ষয । ওদেদর ভানী 
ভুনিফাননীয প্রধান কনানত নদদফ প্রস্তানফত তফিদও াাংগ্রে ওযদর এফাং পভূদরা 
ানুমাী ে দপা নবনিও স্বাত্বান এফাং ওনদপিাদযদনয নবনিদত ানওস্তাদনয 
াঔন্ডতা নিনওদ কযদঔ কঔ ভুনিফদও ভুনি নদদর ভুনিমুদ্ধাদদয নদ্বধা-নফবি ওযা  
নফভ্রান্ত ওযা ি ত ।‛ (‘স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয বূনভওা’ ৃাঃ ২৪৯ , 
২৫১) । এ ফযাাদয প্রফাী ফাাংরাদদ যওাদযয প্রধানভনন্ত্র িনাফ তািাঈনেদনয 
খননি চয এফাং ভুনিমুদ্ধওারীন ভদ নফদল ওাযী িনাফ ভাইদুর াান তায 
‚ভূরধাযা ৭১‛ ফাআ এয ৮৯ ৃিা নরদঔদেন , ‚ কঔান্দওায কভাতাও (প্রফাী 
যওাদযয যযাষ্ট্র ভনন্ত্র ) াঅানভরীদকয কওান কওান ভদর  স্বাধীনতা ন কঔ 
ভুনিদফয ভুনি , নওন্তু দুনি এওাদথ ািদন ম্ভফ ন ফদর প্রচায শুরু ওদযন ।‛ 
াঅফায ফতদভান প্রধানভনন্ত্র কঔ াননায স্বাভী িনাফ াদিদ নভা ‚ফঙ্গফনু্ধ কঔ 
ভুনিফদও নখদয নওেু খিনা  ফাাংরাদদ ‛ ফাআ এয ৯৬  ৯৭ৃিা ফদরন ‚ূফদ 
ানওস্তাদনয কবদেদযয দানত্ব ারদনয য িাাঃ ভাদরও ------ াঅানভরীদকয 
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দনক্ষেনন্থ গ্রুদয ূফদ ানওস্তাদন াঈনস্থত কনতৃফৃদন্দয দঙ্গ াভনযও ফাননীয ওড়া 
াাযা াঅরা-াঅদরাচনা শুরু ওদযন । --------- কাদন ীদ কাযাাদদীয 
এওভাত্ ওনযা কফকভ াঅঔতায কারাভান ঢাওা এদ াঅানভরীদকয ূফদ 
ানওস্তাদনয নওেু াংঔযও কনতায াদথ কমাকাদমাক ওদযন । তাদদয ভদধয াঈদেঔদমাকয 
নেদরন ফঙ্গফনু্ধয ম্পদওদ ভাভা এিদবাদওি াঅবু্দ ারাভ ঔান  কাদযাাদদীয 
(াঅানভরীদকয ানযতভ প্রনতিাতা) দীখদওাদরয ানুাযী  ওভদী এিদবাদওি 
িনরুনেন । ---- এফযাাদয ভুনিফ নকয যওাদযয ািাদন্ত এওনি নফদল ভর 
ফঙ্গফনু্ধয ভুনি দাদনয দতদ ভুনিমুদদ্ধয নফযনতয প্রদচষ্টা শুরু ওদযনের । --- ------ 
াঅানভরীদকয তাদয াঈনেন িাওুয  ওদওিন াউধ্বদতন াঅভরা ননদ কঔান্দাওায 
কভাতাও াঅভদ ঐ নযওল্পনা ফাস্তফাদনয িনয ানত ককাদন প্রদচষ্টা চানরদনেদরন 
।‛ নি িনি কচৌধূযী নরদঔদেন , ‚৬াআ কদেম্বয াআাাআায াদথ াঅভায 
াক্ষাৎওাদযয ায-াংদক্ষ নের ননম্নরূ , াংওদিয াভনযও ভাধান ম্ভফ ন । --
আয়াআয়া খ্ান ববন , নওন্তু াদড় াত কওানি ফাঙ্গারী তা না চা তাদর 
াঈভাদদদ দুাআনি ভুনরভ কদ াঈও । ---যখ্নআ এবম্বী ববব এবং তার 
প্রতত মতুজববক মতুক্ত তদবত অহ্বান জাতনবয় একটি প্রস্তাব পাল করবব । 
তঔনাআ ভুনিফদও ভুনি কদা দফ । ----আয়াআয়া অমাবক ববন ছয , নতনন তায 
ফদদল প্রদচষ্টায পরতায িনয ননক্সদনয াঈয ঔুফ কফন ননবদয ওযদেন , নতনন 
াআযাদনয াদয াাদমযয াঈদেঔ ওদযন । মঔন াঅনভ নিজ্ঞা ওযরাভ ম্ভাফনা 
ওতিুওু , তঔন তায িফাফ নের দুাআ ফযনি নফযাি ফাধাুঁয ৃনষ্ট ওযদে , কাআ প্রতাযও 
ভনরা (নভদ কানন্ধ) এফাং কাআ াাংমত াঈচ্চনবরালী ফযনি (বুদট্টা)। ---কওফর 
াস্থাী প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেন োড়া ওনরওাতায ফাাংরাদদদয প্রফাী যওায ননক্সদনয 
াঈদদযাদকয াধীন যািনননতও াঅদালযপায ানওূর াঈদদযাক ননদনের । তৎওারীন 
াস্থাী যযাষ্ট্র ভনন্ত্র কভাস্তাও াঅভদ এফাং নফদদ চীফ িনাফ ভাফুফ াঅরভ চালী 
াঅগ্র ওাদয ভানওদনী াঈদদযাকদও ভথদন িাননদনের ।‛ (াঔন্ড ানওস্তাদনয কল 
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নদন গুনর , ৃাঃ ১৮৪ , ১৮৫) । াঅানভরীক তথা প্রফাী যওাদযয এওনি নফযাি 
াাং াঅদালযপায ভাধযদভ াঔন্ড ানওস্তাদন থাওদত নফশ্বাী দর যফতদীদত াঔন্ড 
ানওস্তাদন নফশ্বাী ায ওাযদে শুধুভাত্ াআরাভী দরগুদরা নননন্দত  এফাং মুক 
মুক ধদয তাদদযদও স্বাধীনতা নফদযাধীতায াফাদ এওাওী ফন ওযদত দে , াথচ 
মায এওনি াাং ফন ওযায ওথা নের াঅানভরীদক এওনি ফড় াাংদও ।  

  

  

প্রওৃতদক্ষ বাযদত াঅনশ্রত াঅানভরীক কনতৃত্ব নতননি াাংদ নফবি দ দড় । ১ভ 
াাংদ নের প্রফাী যওাদযয প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেদনয কনতৃদত্ব , এযা নের ানত 
বাযত বি । ২ াাংদ নের কঔান্দওায কভাতাদওয কনতৃদত্ব , এযা নের ভানওদননন্থ 
এফাং ভুনিমুদ্ধওারীন ভদ বাযদতয প্রওৃত রূ দদন এদদযদও াঅয কফন 
দনক্ষেনন্থ ওদয তুদর । ৩ াাংদ নের কঔ পিরুর ও ভনে  নযািুর াঅরভ 
ঔাদনয কনতৃদত্ব মুফ কনতৃফৃন্দ , এযা বাযতনন্থ , তদফ ওট্টয তািাঈনেন নফদযাধী । 
স্বাদথদয িনয াঅফায ২  ৩ াাং নম্মনরতবাদফ তািাঈনেন নফদযাধী নের । কঔ 
ভুনিফুয যভান নতুন স্বাধীন যাষ্ট্র ফাাংরাদদদ াঅায য ১৯৭৪ াদরাআ তািাঈনেনদও 
ভনন্ত্রবা দত কফয ওদয কদন নওন্তু কঔান্দওায কভাস্তাও াঅভদ এফাং তায ানুাযীযা 
১৯৭৫ াদরয ১৫াআ াকাস্ট মদন্ত কঔ াদদফয ভনন্ত্রবা নেদরন । এ খিনাগুদরা 
াফযাআ প্রভাে ওদয কম , বাযদত থাওাওারীন কঔান্দওায কভাতাও াঅভদদয 
াঈদদযাকদও কঔ ভুনিফুয যভান কদালেী ভদন ওদযননন । মনদ নতনন কদালেী ভদন 
ওযদতন , তদফ াফযাআ নতনন কঔান্দওায কভাস্তাও াঅভদ এফাং তায ানুাযীদদয ভনন্ত্র 
ওযাদতা দূদযয ওথা ফযাং দর দত কফয ওদয নদদতন , প্রদািদন ভুনিমুদদ্ধয াদথ 
নফশ্বাখাতওতায ওাযদে নফচায ওযদতন । নওন্তু নতনন এগুদরায নওেুাআ ওদযননন । 
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তদফ এওাআ ওাি ওদয াআরাভনন্থ দরগুদরায কনতাযা কিদর নকদদেন এফাং কওাঈ 
কওাঈ ননভদভবাদফ তযায নওায ন । 

মাযা ভুনিমুদদ্ধয নফদযাধী নি ফা ানওস্তাদনয াঔন্ডতা নফশ্বাী নেদরন , তাযা ানন্ত 
ওনভনি , যািাওায , াঅরফদয াআতযানদ ফাননীয াদথ মুি কথদও তাদদয ওাদক্রভ 
নযচারনা ওদযন । এদদয ম্পদওদ ফতদভান প্রিদন্ময ধাযো র এযা ঔুন , ধলদে , 
রুিাি াআতযানদয াদথ মৃ্পি নের । নওন্তু প্রওৃত তয র , এযা বাযতীদদয 
াতা ভুনিমুদ্ধদও স্বাধীনতায হুভনও ফদর ভদন ওযত । তাাআ কদদ াফস্থান ওদয 
ানন্ত ওনভনি , যািাওায , াঅরফদয াআতযানদ ফাননী ভুনিমুদ্ধাদদয প্রনতত ওদয এফাং 
এওাআাদথ ানওস্তান ফাননী ভুনিমুদ্ধা দন্দদ মাদত াধাযে করাওদদযদও ননমদাতন 
ওযদত না াদয কদক্ষদত্ তাদদয বূনভওা নের ানস্বীওামদ । এ ফযাাদয বালানননও  
নফনষ্ট ভুনিমুদ্ধা িনাফ ানর াঅাদ নরদঔদেন , ‚ানন্ত ওনভনি কম কওফর ভুনিফাননী 
ফা ফাাংরাদদ ভথদও দভদন ফযস্ত নের , তাা নদ , াও কনাফাননীয াওথয 
ানফও াতযাচায  রুণ্ঠন াআদত কদফাীদও যক্ষা ওনযদত াঅপ্রাে দচষ্ট নের , 
াঈব ফাস্তফতাদও স্বীওায ওযাাআ াআদফ তয বালে । ‛ (িাতী যািনীনত , ৃাঃ ৪৩০) 
। ভুনিমুদদ্ধ নফভ কক্টয প্রধান কভিয এভ এ িনরর নরদঔদেন , ‚স্বাধীনতা নফদযাধী 
ফদর মাযা নযনচত তাযা ওদরাআ ওভ-কফন বাযত নফদযাধী নদদফাআ ানধও নযনচত 
। এদদয বাযত নফদদ্বলী ভদনাবাফ কওান নতুন াঈাদান ন । বাযত নফবনিয াদনও 
ূফদ কথদওাআ ার াআনন্ডা ওাংদগ্র এফাং ভুনরভ রীক এয তীি দ্বদিয ওাযদোআ ঐ 
নফদদ্বল ফীি াাংওুনযত দত থাদও । াআনতাদয দীখদ িনির থ কফদ নফদদ্বদলয 
াাংওুয ভীরুদ নযেত দদে এফাং াঅি ওাংদগ্র এফাং ভুনরভ রীদকয ভদধয 
াংখদলদয াঅনুিাননও কওান ভড়া না চরদর াঈদযাি দর দুনিয াংখদলদয পদর িন্ম 
কনা বাযত এফাং ানওস্তাদনয ভদধয তা তীিবাদফ নফযািভান । ফাাংরাদদদয ভুনিমুদ্ধ 
কাআ নফদদ্বদলযাআ এওনি নতুন নফদস্ফাযে , এওনি নফ াংস্কযে । ফাাংরাদদদয 
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ভুনিমুদদ্ধ শুরু কথদওাআ বাযতী স্তদক্ষ নফদযভান নের এাআ দন্দদ বাযত নফদদ্বলী 
যািনননতও দরগুদরা তাাআ ভুনিমুদদ্ধয নফদক্ষ াফস্থান ননদনের । ‛ (াযনক্ষত 
স্বাধীনতাাআ যাধীনতা , ৃাঃ৬২ ৬৩ , তৃতী প্রওা ১৯৯০) । ১৯৭১ াদর মাযা ানন্ত 
ওনভনিদত ফা যািাওায নেদরন , াধাযেত তাযা নেদরন নতা ফা চাচা এাআ ধযদনয 
করাও , মাযা ১৯৪৭ ারদও কদদঔনের । াঅফায মাযা ভুনিমুদ্ধা নেদরন , তাযা নেদরন 
কেদর , বানতমা কশ্রেীয করাও । এিনযাআ স্বাধীনতায দয মাযা কনতা দদেন 
নফদলওদয ভুনিমুদদ্ধয দর াঅানভরীদকয , তাদদয ফাফা ফা চাচা ফা দাদা নেদরন 
যািাওায কশ্রেীয করাও ।  

  

  

ওথাগুদরা ননদবদিার তয । ওট্টয ানওস্তান নফদযাধী করঔও মতীন যওায নরদঔদেন 
, ‚এওাআ নযফাদযয ফা-কেদরয ভদধয ভুনিমুদ্ধ ননদ চদরদে দ্বি । ফা 
ানওস্তাদনয দারার ফা ানন্ত ওনভনিয কচাযভযান াঅয কেদর দদে ভুনিফাননীয 
ওভান্ডায - এ যওভ দৃষ্টান্ত কতা াদনও াঅদে ।‛ (ানওস্তাদনয িন্ম-ভৃতুয দদন , 
নদ্বতী ভুরে , ২০০৮ , ৃাঃ ৩৭৯) । ক ভ াঔন্ড ানওস্তাদন নফশ্বাীদদয ভদনাবাফ 
ওী ধযদনয নের , মতীন যওায তায এওনি নচত্ াাংওন ওদযদেন ৩৮০ ৃিা । 
তায বালা ‚াঅপায াদফ ওভদিীফদন প্রদফ ওদযন তঔন মাুঁযা ূফদ কথদওাআ 
প্রনতনিত নেদরন , িাদত তাুঁযা ননু্দ । এদদয প্রনতিাদও ানতক্রভ ওদয কওান 
ভুরভাদনয কেদরয ননদিদও প্রনতিা ওযা ওী কম ওনিন ওভদ নের , তা াঅিওারওায 
কেদরদোওযাযা ফুঝদফ কওভন ওদয ? কওভন ওদয ফুঝদফ ানওস্তান না দর এদদদয 
ভুরভানযা াঅদিা কওান মদাদ থাওদতা ? ানওস্তাদনয িন্ম দরা ফদরাআ কতা কাআ 
প্রফর যাক্রভারী ননু্দদদয যাক্রদভয াফান খিদরা , যা াদনও দীখদনদদনয 
াদনও ওাদভী াঅন কেদড় নদদত ফাধয দরা , াদনদওাআ কদ কথদওাআ ারাদরা । 
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াঅয তায পদরাআ কতা এদদদয ভুরভানযা ভানুদলয ভমদাদা াঅীন দত াযদরা । 
কম ানওস্তাদনয ওরযাদে এ যওভ ম্ভফ দদে এওাদরয ভুরভান কেদরযা নওনা কাআ 
ানওস্তানদও কবদঙ্গ কপরায াঈদদযাক ননদদে । ননু্দযা ফা বাযদতয কনতাযা ানওস্তাদনয 
ানস্তত্বদওাআ কভদন ননদত াদযনন ।   

  

  

ানওস্তাদনয িন্মদও তাযা কিওাদত কচদদে , িদন্ময য কাআ ানওস্তানদও ধ্বাংদয 
িনয তাযা ানফযাভ কচষ্টা ওদয ককদে । ‛ এযয মতীন যওায করদঔদেন , ‚ না 
াধযাও তদ াঅভীরুর াআরাদভয াঅাআনিীনফ নতা তদ াঅপায াঈনেন াদফ 
হুফহু এ যওভ বালাদতাআ ওথা ফদরদেন , তা ন । তদফ নতনন তায ভফী 
ভবাফুও ভানুলযা মা ফরদতন তায ভভদাথদ এ যওভাআ ।‛(ানওস্তাদনয িন্ম-ভৃতুয দদন , 
ৃাঃ ৩৮০) । াঅয মাাআ াঈও , ৭১ এয প্রফীন করাওদদয ফিদফযয ভভদাথদ নওেুিা 
ফযঙ্গবাদফ াঈস্থান ওযদর মতীন যওায স্বীওায ওদযদেন কম , ক ভদয প্রফীন 
করাদওযা াঔন্ড ানওস্তাদন নফশ্বাী নেদরন । াঅয প্রফীন করাওদদয এ নফশ্বা কওন 
কদড় াঈদিদে , তায ওাযে মতীন যওায না ফরদর প্রওৃত তয র প্রফীনযা ১৯৪৭ 
এফাং এয ূদফদ ননু্দ ম্প্রদাদয ননমদাতন কদদঔদেন , মা ১৯৭১ াদরয নতুন প্রিন্ম 
কদদঔনন । াঅয এিাাআ নের ১৯৭১ াদরয নতা-ুদত্য নফফাদ , মা াঅি যািনননতও 
াঙ্গদন পাদা রাদবয াঈদেদয যািাওায - ভুনিমুদ্ধা নফফাদদ নযেত দদে । াথদাৎ 
৭১ এয ানযফানযও নফফাদ ফতদভাদন দরকত নফফাদদ নযেত দদে ।   

  

তদফ এিা াস্বীওায ওযা দতযয ারা দফ কম , ভুনিমুদদ্ধয নফদযাধী নিযা কওান 
ধযদনয রুিাি ফা তযামদজ্ঞয াদথ মুি নের না । ফযাং স্থানী মদাদ ানন্তওনভনি 
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ফা যািাওাযদদয কনতৃদত্ব নের াআাঈননন নযলদদয কভম্বায ফা কচাযভযানযা । াঅয 
এনি তয কম , ভাদিয ধূতদ কশ্রেীয করাদওযাাআ কচাযভযান , কভম্বায ন । পদর 
ভুনিমুদ্ধওারীন ভদ াও ফাননীয াতা এ যািাওায কশ্রেীয করাদওযা ভাদি 
াঅয নিারী কশ্রেীদত নযেত  । কম ভস্ত াঅানভরীক কনতা-ওভদী এফাং 
ননু্দযা কদ তযাক ওদয বাযদত াঅশ্র ননদনের , তাদদয ফত ফাড়ী ফা ফযফা 
প্রনতিাদন াও ফাননী  যািাওাযযা ানিাংদমাক ওদযদে এফাং ম্পদ রুন্ঠন ওদযদে 
। এযা াদনদও ফযনি স্বাথদ াঈদ্ধায ওযায িনয ননযী ফযনিদদযদও ভুনিমুদদ্ধয াদথ 
মৃ্পি কদনঔদ াও ফাননীয ভাধযদভ ননভদভবাদফ তযা ওনযদদে । এঔন প্রশ্ন র , 
এ ধযদনয রুণ্ঠদনয নযভাে এফাং তযামদজ্ঞয নযভাে ওতিুওু ? এ নফলনি 
যফনতদদত াঅদরাচনা ওযা দফ ।   

  

ানওস্তান যওায যনাথদী  ভুনিমুদ্ধাদদয কদদ নপনযদ াঅনায িনয াধাযে ক্ষভা 
কখালো ওদযন । এ ক্ষভা কতভন পরপ্রু নন । ওাযে যনাথদীদদয ৯০% নেদরন 
ননু্দ ম্প্রদাদয । ানওস্তান যওাদযয কচদ বাযত যওাদযয প্রবাফ তাদদয াঈয 
কফন নের , এনি াস্বীওায ওযায কওান াঈা কনাআ । বাযত -ানওস্তান নফবনিয য 
বাযদত াম্প্রদানও দাঙ্গায ওাযদে াাংঔয ভুনরদভয প্রাোননয ওাযদে এয াভানয 
প্রবাফ ানওস্তাদন কদঔা নদদর এনিদও তাযা ঔুফাআ ফড় ওদয কদদঔদেন । তদফ এনি 
ঐনতানওবাদফ তয কম , বাযদতয কম নযভাে ভুনরভ ননধন দদে , তায 
নেদিদপাুঁিা ানওস্তাদন নন , াভানয মা দদে , তা াফযাআ ননন্দনী । এ 
নফলনি ফুঝায িনয াতীদত মাায কওান প্রদািন কনাআ । ফতদভাদন বাযদত 
াম্প্রদানও দাঙ্গায ভ ানওস্তান  ফাাংরাদদদয ননু্দ ম্প্রদাদয করাদওযা দাঙ্গায 
নওায ন নওনা তা নফদফচনা ওযদরাআ  । াফয াধাযে ক্ষভায ুদমাক 
াঅানভরীদকয কফ নওেুাংঔযও িাতী  প্রাদদনও নযলদদয দয গ্রে ওদযন 
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। াঅানভরীক িাতী নযলদদ ১৬৭নি এফাং প্রাদদনও নযলদদ ২৮৮নি াঅন া 
। নওন্তু ২৬ক ভাদচদয য ানওস্তান যওায াঅানভরীদকয িাতী নযলদদয ৭৯ 
এফাং প্রাদদনও নযলদদয ১৯৪নি াঅন ফানতর কখালো ওদয াঈননফদাচন ওদয । 
(তথয ূত্রঃ ‘ভূরধাযা ৭১’ , ভাইদুর াান ৃাঃ ৬৪ ) । াথদাৎ ৮৮ িন িাতী 
নযলদদয এফাং ৯৪ িন প্রাদদনও নযলদদয াঅানভরীদকয দয াধাযে ক্ষভায 
ুদমাক গ্রে ওদযন এফাং ানওস্তান যানষ্ট্র ওািাদভা নফশ্বা স্থান ওদযন । তাাআ 
ভুনিমুদ্ধওারীন ভদ তাদদয াঅন ফানতর দ াঈননফদাচন নন । এ নফলদ িনাফ 
ভাইদুর াান নরদঔদেন , ‚২৫ক ভাচদ ধ্বাংমজ্ঞ শুরু ায য ননফদানচত এভএনএ 
- এভনদদয ভদধয কফ ফড় াাং ীভান্ত ানতক্রভ ওদযননন , মাননন ভুনিমুদদ্ধ । 
ননফদানচত এভএনএ - এভনদদয প্রা াদধদওাআ ূফদ নওস্তাদন নওেুওার কা ঢাওা নদদ 
থাওদরন । তাযয কদেম্বদয তথাওনথত াধাযে ক্ষভায াধীদন তাদদয নওেুাংঔযও 
াঅত্মভদে ওযদরন ানওস্তান ফাননীয ওাদে , ফাওীযা কা ঢাওা নদদাআ 
থাওদরন।‛(‘ভুনিমুদদ্ধয ূফদায’ , ৃাঃ১২২) ।   

  

  

এ ভ নিক্কা ঔানদও নযদ ভাদরও ভনন্ত্রবা কিন ওযা দনের প্রানদও 
কফাভনযও রূ কদায িনয । ভাদরও ভনন্ত্রবা াঅানভরীদকয দয নেদরন ৩ 
িন , ভুনরভ রীদকয নফনবন্ন াাংদয ৩ িন , ওৃলও শ্রনভও ানিদয ১ িন , 
িাভাাদত াআরাভীয ২ িন , কনিাদভ াআরাভীয ১ িন এফাং াফদতয চট্টগ্রাদভয 
ভাংুপ্রু কচীধূযী । াঅানভরীদকয দযদদয নাভ র ফাদুো ভিুভদায , াধযাও 
াভুর ও , িনভ াঈনেন (প্রািন নদরি কিরা াঅানভরীক বানত)। 
িাভাাদত াআরাভীয দযযা দরন ভারানা এ কও এভ াআাঈুপ , ভারানা াঅব্বা 
াঅরী ঔান , কনিাদভ াআরাভীয ভারানা াআাও । (তথযূত্রঃ ‚াঅত্মখাতী যািনীনতয 
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নতনওার‛ ৃাঃ ৫৩৮  ৫৩৯ , াাফুনেন যওায , ‚িাতী যািনীনত ১৯৪৫ কথদও 
৭৫‛ ৃাঃ ৪২৯ , িনাফ ানর াঅাদ ।) নওন্তু ভাদরও ভনন্ত্রবা কতভন কওান ওামদওয 
বূনভওা যাঔদত াদযনন । ফযাং ভাদরও ভনন্ত্রবা কমাকদান ওদয াঔন্ড ানওস্তাদনয 
ভথদওযা ননদিদদযদও নফতনওদত ওদযন । ানওস্তাদনয াঔন্ডতা যক্ষা ওযায িনয 
াভনযও যওাযদও াতা ওযা এও ওথা নওন্তু যানয াভনযও যওাদযয 
ভনন্ত্রবা াাংগ্রে ওদয যওাদযয এওনি াাং া ানয ওথা । কমদতু এ 
দূদমাদকদয ওাযে র াভনযও যওায কদতু এাআ াভনযও যওাদয ভনন্ত্রবা 
াাংগ্রে ওযািা ান্তত াআরাভী দরগুদরায াঅদদদয নযনন্থ ায ওথা । 
শুধুভাত্ কদদয াঔন্ডতা যক্ষা ওযায িনয যওাদযয ফাাআদয কথদও তাযা াতা 
ওযদত াযত । নওন্তু ভনন্ত্রবা াাংগ্রদেয ভাধযদভ াআরাভী দরগুদরা াভনযও 
যওাদযয বার-ভন্দ ভস্ত ওাদিয াাংীদায দ ককর ।  

  

  

২৬ক ভাদচদয য কনাফাননী , াআনাঅয , ুনরদয দযযা নফদরা ওদয ানওস্তান 
কনাফাননীয াঈয াঅখাত াঅদন । নওন্তু এনপ্রদরয ১ভ িাদয ভদধয ানওস্তান 
ফাননী নযনস্থনত ুদযা ননন্ত্রদে ননদ মা । ানযনদদও প্রনক্ষে কনায য িুন-
িুরাাআদত ভুনিফাননীযা কদদয নবতদয কফাভা াভরা ওযায কচষ্টা ওদয । এদক্ষদত্ 
বাযতী ফাননী তাদদযদও নকনননদকয ভত ফযফায ওদয । বাযতী ফাননী তাদদযদও 
স্বল্প াস্ত্র নদদ কদদয নবতদয ািাত এফাং তাযা ানওস্তান ফাননীয ননওি তাদদয 
প্রাে নফনরদ নদত , মা ফাাংরাদদদয কক্টয ওভান্ডাযদদয ননওি ানী রাকত , 
ওাযে এ নফলদ তাযা নওেুাআ িানদতন না । এ ফযাাদয ভাইদুর াান ফদরদেন , ‚ 
এনপ্রর ভাদয তৃতী িাদ ফাস্তনফওবাদফ ভুনিফাননীয কওান তৎযাতা কদদয 
কবতদয নওাংফা ীভাদন্ত নের না ।‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায’ ৃাঃ ৪৮) । ভুনিফাননীয 
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াঈপ্রধান কনানত এ কও ঔন্দওায ফদরদেন , ‚িুন-িুরাাআ মদন্ত ফাাংরাদদদ ককনযরা 
তৎযতা মদদরাচনা ওদয াঅভযা ফুঝদত াযরাভ কম , ককনযরাদদয ওাদে াঅভাদদয 
কম প্রতযাা নের , কাআ প্রতযাা তাযা ূযে ওযদত াযদে না । ---ভারতীয় 
কতৃয পবক্ষর কাবে ছগতরাবদর প্রতলক্ষণ এবং ছদবলর ভযন্তবর তাবদর অক্রমণ 
তৎপরাতা পতরচানা , াদস্ত্রয স্বল্পতা , ফযাও াদয ককনযরা কমাদ্ধাদদয ভৃতুয 
াআতযানদ নফল কফ কিাদযয দঙ্গাআ াঈত্থান ওযা  । াঅভাদদয ককনযরা কমাদ্ধাদদয 
বাযতী কনা ওতৃদদক্ষয ননন্ত্রদে যাঔা , তাদদয (বাযতী) ননিস্ব নযওল্পনাভানপও 
ককনযরাদদয কদদয াবযন্তদয ািাদনা াআতযানদ নফলদ াঅভাদদয কক্টয ানধনাদওযা 
কম কু্ষদ্ধ , নফযি , ক ওথা তাদদয াভদন তুদর ধযা  । এভননও বাযতী 
কনাফাননীয ূফদাঞ্চরী প্রধান কর কিনাদযর িকনিৎ নাং াদযাযায ওাদে 
এওানধওফায নফলগুদরা াঈত্থান ওযা  ।‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায’ ৃাঃ ৪৭) । 
ফদচদ বাংওয তথযনি নদদদেন , ভুনিমুদদ্ধ মুফ ননফদযয ভানযচারও এ াঅয 
ভীিদা । নতনন ফদরদেন , ‚াঅনভ (এ াঅয ভীিদা)   ীভান্ত ানতক্রভ ওদয প্রথদভ 
াআরাভূদয তাদদয দঙ্গাআ নেরাভ । ---অমার ছোে ভাআয়ও অমার বঙ্গআ 

ীমান্ত ততক্রম কবরতে । ক ঔাদনাআ নের । ---ছদখ্াম ছয তারা খ্ুবআ 
কু্ষদ্ধ বয়বে । নিদজ্ঞ ওযরাভ ওী দদে ? যা দুিন ফরর কম , এওিন বাযতী 
কনাফাননীয ওযাদেদনয াধীদন তাদদয ফাাংরাদদদয াবযন্তদয ননদ মাা দনের 
এফাং তাদদয নানও ওতগুদরা ননযী ভানুলদও তযা ওযায ননদদদ কদা  । াথচ 
ঐ করাওগুদরা ানওস্তানীদদয দঙ্গ নের না ফা ফাাংরাদদ নফদযাধী কওান ওাি ওদযনন 
। াআ ওযাদেদনয ননদদদদ করাওগুদরাদও তযা ওযা  । এফাং এওাআ দঙ্গ 
রুিতযাি চারাদনা  । কম ওাযদে াঅভায বাাআ এফাং তায ফনু্ধনি কু্ষদ্ধ । তাযা 
িানাদরা , ফাাংরাদদদয ননযী করাওদদয ভাযায িনয তাযা মুদদ্ধ াঅদনন । ক ওাযদে 
তাযা মুদদ্ধয ভদান কেদড় চদর এদদে ।এ ঘেনা জনু মানবুর তিতীয় প্তাবর 
তদবক ঘবে।‛ (ভুনিমুদদ্ধয ূফদায’ ৃাঃ ৪৪) । এাআ তযাওান্ডগুদরা বাযত 
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নযওনল্পতবাদফ ওদযনের । ওাযে মত কফন ফাঙ্গারীয রা ড়দফ , তত কফন 
ফাঙ্গারীযা াও ফাননীদও খৃো ওযদত থাওদফ ।   

  

  

  

এ ওাযদোআ প্রথভনদদও বাযতীযা ভুনিমুদ্ধাদদয এভনবাদফ কদদয াবযন্তদয কপ্রযে 
ওযত , মাদত তাযা ভাযা মা এফাং ওঔন ওঔন যানয তাযা ফাঙ্গারীদদয তযা 
ওদযদে এফাং াংফাদ ভাধযভ াঅওাফােীয ভাধযদভ প্রচায ওযত , তা াও ফাননী 
ওদযদে এফাং ফাঙ্গারী িনকে তা নফশ্বা ওদযদে ২৬ ক ভাদচদয কবায যাদত্য 
খিনাফরীয াঈয নবনি ওদয এফাং প্রা ননযস্ত্র ভুনিফাননীয দযদদয তযা দদদনয 
ভাধযদভ । ওাযে ২৬ ক ভাদচদয কবায যানত্দত ানওস্তান ফাননীয তযামঙ্গ ফাঙ্গারী 
িনকে বুদর কমদত াদযনন । াঅয ফাঙ্গারী িনকদেয হৃদদয এ যি ক্ষযদেয ুদমাক 
বাযত বারবাদফাআ গ্রে ওদয াঅওাফােী , নফ , নফ , ন াআতযানদ াংফাদ ভাধযদভ 
দতযয াদথ নভথযায ানতনযি প্রচাদযয দ্বাযা । 

  

বাযত নযওল্পনা কন , যনাথদীদদয প্রনক্ষে নদদ ককনযরা মুদদ্ধয ভাধযদভ ানওস্তান 
কনাফাননীদও ফযস্ত যাঔা এফাং ীত কভৌুদভ াথদাৎ নদবম্বদযয নদদও ানওস্তান 
াঅক্রভে ওযা । ওাযে নদবম্বদয চীন ীভাদন্ত ফযপ ড়ায ওাযদে চীন বাযত াঅক্রভে 
ওযদত াযদফ না । াঅয এনপ্রর দত নদবম্বয মদন্ত ওুিনননতও ওামদক্রভ নযচারনা 
ওযা এফাং ১৯৭১ াদরয ৯াআ াকাস্ট বাযত াথদওবাদফ কানবদত াআাঈননদনয াদথ 
তভনত্ চুনি ম্পাদন ওদয । ভাইদুর াান ফদরদেন , ‚াদক্টাফদযয নদ্বতী িা দত 
বাযতী কনাফাননী ীভান্ত ানতক্রভ ওদয মুদ্ধ তৎযাতা শুরু ওদয । ‛ 
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(‘ভুনিমুদদ্ধয ূফদায ’ ৃাঃ ৯১) । মুদদ্ধ নরি দর , যানয তায কখালো নদদত  । 
নওন্তু এদক্ষদত্ বাযত াঅন্তিদানতও যীনত-নীনত রাংখন ওদয । বাযত ভুনিফাননীদও 
াভদন কযদঔ তায নযওল্পনা ফাস্তফান ওযদত থাদও । এ ফযাাদয নি িনি 
নরদঔদেন , ‚নওন্তু এফায মঔন ফলদা (িুন-িুরাাআ) কল র এফাং বাযতী ওতৃদক্ষয 
ননওি ভুনিফাননীয ফযথদতা স্পষ্ট দ াঈির , তঔন বাযতী যওায -মা ূফদ ফাাংরা 
দত বাযদত যোনথদদদয প্রদফদয ওাযদে াংওদি স্তদক্ষ ওযায নতুন ফ 
ািুাত প্রস্তুত ওদযনের , নযওল্পনা ওযনের যানয াভনযও স্তদক্ষদয । শুরু 
দত বাযতী যওায ফাাংরাদদ মুদ্ধ ওযনের ‘প্রনক্স’য ভাধযদভ ।‛ (াঔন্ড ানওস্তাদনয 
কল নদন গুনর , ৃাঃ ১৮১) । াআাাআা ঔান মঔন কদঔদরন াভনযও বাদফ াঅয 
ভযা ভাধান ওযা মাদফ না , তঔন নতনন ূফদ ানওস্তান স্বাধীন থাওদফ না এওাদথ 
থাওদফ তায িনয কেদবাি নদদত যািী ন । এ নফলদ নি , িনিাঈ কচৌধূযী নরদঔদেন 
, ‚াআাাআা এওনি মুদ্ধ নযাদযয নননভি বাযতী প্রধানভনন্ত্র াআনন্দযা কানন্ধয প্রনত 
ফদদল াঅদফদন িানান । মঔন না বাযতী যাষ্ট্রদূত িওুভায াির তায ওাদে 
নযচ ত্ প্রদান ওদযন তঔন াআাাআা ককান াুঁচ দপা ানন্ত নযওল্পনা প্রদান 
ওদযন । মাদত নতনন ভুনিফদও ভুনি নদদত যািী ন এফাং ফাাংকারীযা এও াঔন্ড 
ানওস্তাদন ফফা ওযদত চা , নানও ননদিদদয স্বাধীন াঅফাবূনভ চা তা ননধদাযদে 
কেদবাদিয াঅদািন ওযদত যািী ন । ানন্ত নযওল্পনায ানযানয নদওগুদরা র 
াননতনফরদম্ব ান্তফদতী ফযফস্থা নদদফ ানওস্তাদন ফদদরী যওায কিন ওযা এফাং 
িানতাংদখয তদাযনও  ননযািায াধীদন বাযত দত ওর যোথদীদদয 
প্রতযাফতদদনয াঅদািন ওযা ।‛ (াঔন্ড ানওস্তাদনয কল নদন গুনর , ৃাঃ ১৮৫) । 
নওন্তু চতুয াআনন্দযা কানন্ধ াআাাআা ঔাদনয কেদবাদিয এ প্রস্তাফ গ্রে ওদযননন । 
ওাযে ফাঙ্গারী ননক্ষত ভাদিয এওনি ফড় াাং াঔন্ড ানওস্তাদনয নফদক্ষ কবাি 
নদদর াধাযে ফাঙ্গারী ভাি াঔন্ড ানওস্তাদনয দক্ষ কবাি কদায ম্ভাফনা নের 
কফন । তাাআ াআনন্দযা কানন্ধ ানওস্তান বাঙ্গায িনয কওান কেদবাদিয ঝুুঁনও ননদত যািী 
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ননন , ফযাং ভুনিফাননীদও াভদন কযদঔ াআনন্দযা কানন্ধয নযওল্পনা ফাস্তফাদনয িনয 
বাযতী ফাননী প্রথভনদদও ীভান্ত মুদ্ধ এফাং াদক্টাফদযয নদ্বতী িা দত ীভান্ত 
ানতক্রভ ওদয মুদ্ধ তৎযাতা শুরু ওদয । পদর ানওস্তান ১৯৭১াদর ৩ নিদম্বয 
বাযদত াদথ মুদ্ধ কখালো কদ এফাং বাযদতয াতা পাুঁদদ া কদ । ানযনদদও 
াদক্টাফদযয কদলয নদদও এফাং নদবম্বদয ফাাংরাদদদয াবযন্তদয ভুনিমুদ্ধাদদয 
তৎযাতা কফদড় মা । পদর ভাত্ ৩৪ািায নননভত তনয এফাং ১১ািায াআনাঅয 
, ুনরদয ভিদ কভাি ৪৫ ািায তনয াযা ীভাদন্ত েনড়দ নেনিদ থাওায 
ওাযদে ১৬াআ নিদম্বয নাদভ কমৌথ ফাননী প্রওৃতদক্ষ বাযতী ফাননীয ননওি 
াঅত্মভদে ওযদত ফাধয  । 

 

 

ফুনদ্ধিীনফ তযাওান্ডাঃ 

  

প্রনত ফেয ১৪াআ নিদম্বয াঅভযা ফুনদ্ধিীনফ তযা নদফ ারন ওনয এফাং দাফী ওনয 
ফুনদ্ধিীনফ তযাওাযীদদয নফচায । াঅয ফায ওাদে তযাওাযীযা নচনহ্নত । এযা র 
ানওস্তানী তনয এফাং তাদদয দমাকী ভুনরভ রীক , কনিাদভ াআরাভী এফাং 
িাভাাদত াআরাভী দরগুদরায কনতা- ওভদীযা । তদফ ানওস্তানী তনযযা াঅয কদদ 
কনাআ , ভুনরভ রীক এফাং কনিাদভ াআরাভীয ানস্তে কতভন এওনি কনাআ , াঅদে শুধু 
িাভাাদত াআরাভ । তাাআ ানওস্তানী তনয এফাং তাদদয দমাকী ভুনরভ রীক , 
কনিাদভ াআরাভীয ফ দা-দানত্ব দড়দে িাভাাদত াআরাদভয াঈয । এঔন 
িাভাাদত াআরাদভয কনতাদদয নফচায ওযদত াযদর ানওস্তানী তনয এফাং তাদদয 
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দমাকী ভুনরভ রীক , কনিাদভ াআরাভীয নফচায দ মাদফ । নফচায ওদয 
িাভাাদত াআরাভীদও াভুি ওযদত াযদর াদথ াদথ াভুি দ মাদফ 
ানওস্তানী তনয এফাং তাদদয দমাকী ভুনরভ রীক , কনিাদভ াআরাভী । ভযা 
র এও ককারাভ াঅমভ োড়া ক ভদয িাভাাদতয ভূর কনতাযা কফুঁদচ কনাআ । 
াঅয ককারাভ াঅমভদও কিদর কনায ভত াফস্থা কনাআ , কফচাযা এভননদতাআ ফৃদ্ধ 
ভানুল । তাাআ ক ভদয কোি কনতা ফা দয মাযা দদর এদদে তাদদযদও ননদ 
নফচায ওযদরাআ ূফদতনদদয াভুনি দফ ফদর াঅা ওযা মা ।   

  

ফাাংরাদদদয ভানুল নফদল ওদয ফতদভাদন মাযা তরুে , তাযা ঔুফাআ শ্রদ্ধায কচাদঔ 
কদদঔন ১৪াআ নিদম্বয ীদ ফুনদ্ধিীনফদদয এফাং তাুঁদদয তযা ওযায িনয ততনধও 
খৃোয কচদঔ কদদঔন ানওস্তানী ফাননী এফাং তাদদয দমাকীদদয । নওন্তু তাুঁদদয ক 
শ্রদ্ধা এফাং বারফাায প্রনত ফড় ধযদনয াঅখাত াঅনদরন ফঙ্গফীয ওাদদয ননেওী 
(ফীযাঈিভ) । াঅয নতনন ানত াঈচু ভাদয ভুনিমুদ্ধা ায ওাযদে , তাুঁয ওথায 
প্রনতফাদ ওযায া ওাদযা কনাআ । তাোড়া ভুনিমুদদ্ধয াআনতাদ তয-নভথযা 
ননধদাযদেয কক্ষদত্ াফযাআ গুরুত্ব াদফ ওাদদয ননেওীয ফিফয , নফয কনিদ াঈিা 
কওান ভুনিমুদ্ধ কপ্রনভদওয ন ।  

  

২৭/৯/২০১১ াআাং তানযদঔ ‘তদননও াঅভায কদ’ নত্ওা িনাফ ওাদদয ননেওী 
করঔদরন , ‚১৩াআ নিদম্বয ১৯৭১ মদন্ত মাযা ঢাওা কথদও ানওস্তাননদদয কফা-মত্ন 
ওদয ১৪াআ নিদম্বয যাদযফািায ফধযবূনভদত ানাদাযদদয াদত িীফন নদদ ফাাআ 
ীদ ফুনদ্ধিীনফ দ ককদেন , এিাত কতভন ফযাায । ীদ ফুনদ্ধিীনফদদয মনদ এতাআ 
ফুনদ্ধ থাওত তাদর ঢাওা থাওদরন কওন ? ানওস্তাননদদয কফতন ননদ িীনফওা 
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ননফদা ওযদরন ফুনদ্ধিীনফযা । নিদম্বয ভাদ ানওস্তান যওাদযয কফতন ননদরন 
কওন ? --- াঅয ১৯৭১ াদরয ১৪াআ নিদম্বয যািাওায , াঅরফদয এফাং ানওস্তানন 
ানাদাযদদয াদত মাযা ঢাওা ননত দদেন তাযা দারার ফুনদ্ধিীনফ ।‛ ১৪াআ 
নিদম্বয এয ীদ ফুনদ্ধিীনফদদয দারার ফুনদ্ধিীনফ ফরা স্বাবানফওবাদফাআ ফতদভান 
প্রিদন্ময তরুেযা ফড় ধযদনয াঅখাত াদফ । এ াঅখাত এতাআ ঔাযা দত াদয কম, 
তাযা ফতদভাদন মাদদযদও শ্রদ্ধায াঅদন এফাং মাদদযদও খৃোয াঅদন ফনদদে , ক 
াঅনগুদরা দন্দূেদ , াংূেদ দ মাদফ । তাযা ভযা াঈনীত দফ কওাননি 
নিও ? াঅয এ িনয িনাফ ওাদদয ননেওীাআ দাী । ওাযে ভুনিমুদদ্ধয ৪০ ফেয 
য কওন নতনন এ ওথাগুদরা ফরদরন ? ওথাগুদরা মনদ ৪০ ফেয ূফদ দতাআ ফরদতন , 
তদফ াঅভাদদয ফতদভান প্রিন্ম ফুঝদত াযত ওাযা দারার এফাং ওাযা দারার নের না? 
িনাফ ওাদদয ননেওী ৪০ ফেয য ভাত্ এওনি তয াঈচ্চাযে ওযদরন । তাুঁয 
নবতদয াঅয াদনও তয রুনওদ াঅদে , মা প্রফীেযা িাদনন নওন্তু াঅভাদদয ফতদভান 
প্রিদন্ময তরুেযা িাদনন না । িনাফ ওাদদয ননেওী নও কদযীদত দর ক 
তযগুদরা প্রওা ওযদফন ? কমদতু িনাফ ওাদদয ননেওী এওনি ওনিন তয প্রওা 
ওদযদেন , কদতু তাুঁয থ ধদয াঅনভ নওেু তয তুদর ধযফ , মা ানফশ্বায ভদন 
দর তয ।   

  

িাঃ াঅভদ যীপ নেদরন নানস্তও । ২৫ক ভাদচদয য ানওস্তান াঅনভদ তাুঁদও 
ঔুুঁিনের। িাঃ াঅভদ যীপ নেদরন ভুনরভ রীক কনতা াআিাীভ কাদদনয ঔুফাআ 
নযনচত । াআিাীভ কাদন কনিাদভ াআরাভীয কনতা ভরফী পনযদ াঅভদদয াদথ 
িাঃ াঅভদ যীদপয ফযাাদয কমাকাদমাক ওদযন । ভরফী পনযদ াঅভদ াও াঅনভদয 
াদথ কমাকাদমাক ওদয িাঃ াদদফয ননযািা নননিত ওদয ঢাওা নফশ্বনফদযারদয 
ফাাংরা নফবাদক ননদ ককদরন । কঔাদন প্রদপয ভুননয কচৌধূযী , িাঃ ওািী দীন 
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কভাাম্মদ  িাঃ নীনরভা াআিানভ ফা নেদরন । তঔন তাুঁযা নননভত াআাঈননবানদনিদত 
াঅা-মাা ওযদতন এফাং ক্লা ননদতন । (তথয  ূত্াঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয 
নতনওার , ২ ঔন্ড , ৃাঃ ৫৭৮, ৫৭৯) । এ খিনা নযষ্কায ওদয কদ কম, িাঃ াঅভদ 
যীপ , ভুননয কচৌধূযী , নীনরভা াআিাীভ ানওস্তান যওাদযয াঅনুকতয ওদয এফাং 
নফফৃনত নদদ স্বাধীনতায য যািাওায ননন , নওন্তু াআরাভী দরগুদরাদও এও 
ানওস্তাদন নফশ্বাী া াযািীফন যািাওাদযয নর ননদ খুযদত দে । এভননও 
চাওভা যািা নত্নফদ যা এফাং ফুদ্ধ কনতা নফশুদ্ধানন্দ ভাদথদযা এফাং তাদদয ানুাযীযা 
ানওস্তাদনয দক্ষ কথদও াঅি নওন্তু তাদদযদও াআরাভী দরগুদরায ভত যািাওায 
ব্দ শুনদত দে না ।   

  

াধযাও ভুননয কচৌধূযী , াধযাও ওনফয কচৌধূযী , ভদয কচৌধূযী এফাং ওদেদর 
ওাাআুভ কচৌধূযী নেদরন যস্পয বাাআ । এদদয ভদধয ওদেদর ওাাআুভ কচৌধূযী াঔন্ড 
ানওস্তাদন নফশ্বাী নেদরন ফদর নতনন স্বাধীনতায য াঅয ফাাংরাদদদ াঅদননন , ফযাং 
ানওস্তাদন স্থাীবাদফ কথদও মান । াঅয াধযাও ভুননয কচৌধূযী নফশ্বনফদযারদ নননভত 
ক্লা ওযাদতন , মা ূদফদ ফরা দদে এফাং াধযাও ওনফয কচৌধূযী ফাাংরা এওাদিনভয 
নিনি নেদরন । দু’বাাআ নভদর াঔন্ড ানওস্তাদনয দক্ষ নফফৃনত নদদদেন । এফযাাদয 
িনাফ ওাদদয ননেওী ৪/১০/২০১১ তানযদঔ করদঔন , ‚ানওস্তাদনয দক্ষ ঢাওায 
ফুনদ্ধিীনফদদয এওনত্ িদনয স্বাক্ষয । এও নম্বদয াধযাও ভুননয কচৌধূযী । ------- 
িাতী াধযাও ওফীয কচৌধূযীয নাভ নের । ওাযে ভুনিমুদদ্ধয ভ কচৌধূযী ফাাংরা 
এওাদিনভয নিনি নেদরন ।‛ নওন্তু াঅি ভুননয কচৌধূযী , ওনফয কচৌধূযী ম্মাননত নওন্তু 
াআরাভী দরগুদরায কনতাযা ম্মাননত ন । কওন এ তদ্বত নীনত ? প্রওৃতদক্ষ ম্মান 
ফা াম্মান এয নফলনি ভুনিমুদদ্ধয দক্ষ ফা নফদক্ষ থাওায ওাযদে ন । াআরাভী 
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দরগুদরায কনতাযা মনদ দর দত ‘াআরাভ’ ফাদ নদদতন , তদফ ত ‘যািাওায’ 
দব্দয াত দত যক্ষা কদতন ।  

  

এঔাদন াঅয এওনি নফল র ১৪াআ নিদম্বয ননত ফুনদ্ধিীনফদদয িনাফ ননেওী 
দারার ফদরদেন । ননত ফযনিদদয এবাদফ দারার ফরািা ওতিুওু নিও দদে ? 
াঅি মনদ ফাাংরাদদ বাঙ্গায ম্ভাফনা থাদও এফাং মাযা ফাাংরাদদ এয াঔন্ডতা 
নফশ্বাী দফন , তাযা নও দারার নদদফ নচনহ্নত দফন ? াঈিয মনদ না  , তদফ 
ওীবাদফ মাযা াঔন্ড ানওস্তাদন নফশ্বাী নেদরন তাুঁযা দারার দফন ? াফয িনাফ 
ওাদদয ননেওী বীলেবাদফ যািাওাযদদয ােন্দ ওযদতন । ােন্দ ওযদতন ফদরাআ 
১৯৭১ াদরয ১৮াআ নিদম্বয এওনি িন ভাদফদ চাযিন াঔন্ড ানওস্তাদন 
নফশ্বাীদও কফদনি নদদ ঔুনচদ তযা ওদযন । (তথযূত্রঃ ‘ভূরধাযা ৭১’ ৃাঃ ২২০ , 
াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার , ২ ঔন্ড , ৃাঃ ৫৮৭) । কম কওাঈ You Tube এ 
ককদর ১৯৭১ এয এ দৃয কদঔদত াযদফন । 

  

াধযাও ভুনীয কচৌধূযী , ীদুো ওাায াদনও ফুনদ্ধিীনফ ১৪াআ নিদম্বয ীদ 
ন । ফড়াআ াঅিদমদয নফল র ধভদননযদক্ষ  নানস্তও ফুনদ্ধিীনফযা এ তযাওাদন্ডয 
দা-দানত্ব চানদ নদদরন াআরাভনন্থ দরগুদরায াঈয । নওন্তু প্রশ্ন র াআরাভী 
দরগুদরা এ ওাি ওযদফ কওন ? াদনও ফুনদ্ধিীনফ ানরদ নকদ ভুনিমুদ্ধ ওযদরন 
নওন্তু ১৪াআ নিদম্বদযয ীদ ফুনদ্ধিীনফযা না ানরদ ানওস্তাদনয াঔন্ডতায দক্ষ 
নফফৃনত নদদদেন , ওাি ওদযদেন এফাং াআরাভী দরগুদরা এওাআ ওাি ওদযদে । 
তদফ াআরাভী দরগুদরা মাদদয াদথ ন ভা ওাি ওদযদে , তাদদযদও কওন তযা 
ওযদফ ? 
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প্রচনরত ওথা র , ফুনদ্ধিীনফদদয ধদয াঅনা  এফাং ১৪াআ নিদম্বয তযা ওযা  । 
এদক্ষদত্ াধযাও ভুনীয কচৌধূযীদও ধদয াঅনা র , কওন তাুঁয বাাআ ওফীয কচৌধূযীদও 
ধদয াঅনা র না ? ভুনীয কচৌধূযীদও ধদয াঅনায য তাুঁয ায বাাআ ানওস্তান 
াঅনভদয ওদেদর ওাাআুভ কচৌধূযী এওনি কপান ওযদরাআ কতা ভুনীয কচৌধূযী কফুঁদচ কমদতন 
। ওাযে াঔন্ড ানওস্তাদন নফশ্বাী ওদেদর ওাাআুভ কচৌধূযী ানওস্তান াঅনভদদত 
প্রবাফারী নেদরন । তাোড়া ক ভ ওযাদেন নাদয ফাযীয াদথ ভুনীয কচৌধূযীয 
ানযফানযও ম্পওদ নের । ভুননয কচৌধূযীয বাাআ ভদয কচৌধূযী ওযাদেন ফাযীদও ননদ 
সৃ্ভনত ওথাভূরও ননফন্ধ ‘ভাাআ কিন্ড ওযাদেন নাদয ফাযী’ নরদঔন । এ কথদওাআ কচৌধূযী 
নযফাদযয াদথ ানওস্তান াঅনভদয কম ভধুয ম্পওদ নের , তা ফুঝা মা । তাাআ এিা 
নফশ্বা ওযা ওনিন ভুনীয কচৌধূযী াও াঅনভদয াদত ননত দদেন । তাদর নও 
াধযাও ভুনীয কচৌধূযীদও এভন কওান কশ্রেী তযা ওদযদে , মাযা দে াও ফাননী 
এফাং তাদদয দমাকী যািাওায -াঅরফদদযয নফযীত নি ? এ প্রশ্নগুদরায াঈিয 
ফড়াআ িনির । াঅয এ িনযাআ প্রদািন নের ‘ফুনদ্ধিীনফ তযাওাদন্ডয’ তদন্ত এফাং 
নফচায । নওন্তু ফড়াআ দূবাকদয াঅভাদদয , এ কদদ াআরাভী দরগুদরায িন্ম দদে 
ভস্ত া খাদড় কনায িনয এফাং তাদদয খাদড় ফ াদয কফাঝা চানদ নদদ 
াঅভযা দানত্ব কল ওদযনে , নওন্তু ৪০ ফেদয ‘ফুনদ্ধিীনফ তযাওাদন্ডয’ তদন্ত এফাং 
নফচায ওযরাভ না । 

  

১৪াআ নিদম্বয াঅয এওিন নযনচত ফুনদ্ধিীনফ ীদুো ওাায ীদ দরন । 
তাুঁয কঔাুঁি ননদত নকদ কোি বাাআ িনয যাান ১৯৭২ াদরয ৩০ক িানুানয 
ননদঔাুঁি ন । এগুদরায দা-দানত্ব াআরানভ দরগুদরায াঈয দযদে । কমদতু 
ফতদভাদন ানয কওান াআরাভী দর নিারী নিদন কনাআ কদতু িাভাাতদও 
এওওবাদফ খাতদওয দানত্ব ননদত দদে । নওন্তু প্রশ্ন র াআরাভী দরগুদরা ফা 
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িাভাাত কওন এ ওাি ওযদফ ? ওাযে মাযা ভাযা নকদদেন , তাদদয াদথ 
িাভাাদতয এওনি নফলদ নভর াঅদে । তা র ভুনিমুদদ্ধয দক্ষয নিদদয ননওি 
তাযা াঈবাআ দারার । াফয কওাঈ প্রশ্ন তুরদত াদযন , ওাদদয ননেওী ফরদরন 
ফদরাআ নও ফাাআ দারার দ ককদরন ? প্রশ্ননি াতযন্ত কমৌনিও । তাাআ কদঔদত দফ , 
ানয কওাঈ নওেু ফদরদেন নওনা ? এ ফযাাদয াঅনভ ফরফ , ানয কওাঈ নওেু ফদরদেন 
নওনা , তা না কদদঔ এিা কদঔা ফদচদ বার দফ কঔ ভুনিফুয যভান তাুঁদদয 
ম্পদওদ ওী ভদন ওযদতন ? ীদুো ওাায , িনয যাান ীদ ায য 
তাদদয ফড় কফান নানপা ওফীয ীদ ফুনদ্ধিীনফদদয তযাওাযীদদয নফচাদযয দাফীদত 
এওনি নযলদ কিন ওদযন । এ নযলদ কঔ ভুনিফুয যভাদনয ননওি নফচাদযয 
দাফীদত ককদর নতনন ওী ভন্তফয ওদযদেন , তা াঅানভরীদকয ১৯৯৬ াদরয ননফদানচত 
এভ , ন ান্না ওাায (ীদুো ওাাদযয স্ত্রী ) তাুঁয ‘ভুনিমুদ্ধাঃ াঅদক  দয ’ 
ফাআদয ১৬৩ ৃিা নরদঔদেন , ‚াদনদও ত দারারী ওদয ভদযদে ।‛ কঔ ভুনিফুয 
যভান দারার ফরদরন , ওাদদয ননেওী দারার ফরদরন , এযয তাুঁযা দারার 
নদদফ নযনচত দরন না , নওন্তু এওাআ ওাি ওদয াআরাভী দরগুদরা র দারার ।  

  

ফুনদ্ধিীনফদদয দারার ফরা র । নওন্তু তাুঁযা ত ভানুল নেদরন । তাদর কওন তাুঁদদয 
নফনানফচাদয ভযদত র ? মনদ নফচায ওদয ভাযা ত , তাদর ওাদযা কওান দুাঃঔদফাধ 
থাওত না । তাুঁদদযদও ানযাবাদফ তযা ওযা র , নওন্তু কওান তদন্ত ওনভনি কিন 
ওযা র না ? কওন ওযা র না ? ওাযে এওিাাআ । মনদ ওযা ত , তাদর এ 
তযায দা-দানত্ব াআরাভী দরগুদরা নফদলওদয িাভাাদতয াঈয চাাদনা কমত না , 
এভননও ম্ভফত াও ফাননী কযাাআ কত । এ ফযাাদয ভুননয কচৌধূযীয খিনানি 
াঅদরাচনা দদে । িনয যাাদনয খিনানি াঅদরাচনা ওযদর দচতন ািও 
নফলনি ফুঝদত াযদফন । এ খিনানিয তথযগুদরা নফনবন্ন ফাআগুদরাদত াঅদে । াঅনভ 
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এত ফাআদয াঈদাযে না নদদ শুধুভাত্ তাুঁদদয ানযফানযও াঈৎ দত তথয কদফ । 
এিনয িনয যাাদনয ফড় বাাআদয স্ত্রী ান্না ওাাদযয ‘ভুনিমুদ্ধাঃ াঅদক  দয ’ 
ফাআনি কফদে ননদনে । মনদ নযফাযনি ভদন ওদয তযাওাদন্ডয াদথ যািাওায -
াঅরফদয িনড়ত , নওন্তু তাুঁদদয ফেদনাগুদরা ানয ওথা ফদর । কমভন ১৫৬ ৃিা ফরা 
দদে , ‚৩০ক িানুানয (১৯৭২) ওার । এওিা কপান এর । কপানিা াঅভায 
(ান্না ওাায) খদয নের ফদর াঅনভ ধযরাভ । ----ছমজদাবক (িনয যাান) 
কিদও নদরাভ । ওথা কল ওদয াঅভায াদ এদ দাুঁড়ার । তানওদ কদঔরাভ য 
ভুঔিা াঈজ্জ্বর কদঔাদে । ----ছক ছফান কবরবে ? বাফী , ফড়দায (ীদুো 
ওাায) কঔাুঁি াা ককদে । ভীযুদযয ১২ নম্বয কওদন এওনি ফাড়ীদত ফন্দী 
দ াঅদে । াঅনভ এঔনাআ কফয ফ । নফওাদরয ভদধয ফড়দাদও ননদ াঅফ । ‛ 
ওদথাওথন দত নযষ্কায কম , কপানিা কওান ানযনচত িাকা দত াঅদনন ফযাং 
এদনের নযনচত িাকা দত , তাাআ িনয যাান াংফাদনি নফশ্বা ওদয াঈৎপুে 
দনেদরন । াতএফ এিা নযষ্কায কম , যািাওায -াঅরফদযযা িনয যাানদও 
কিদও ননদ মানন । এযয ১৫৭ ৃিা ফরা দদে , ‚দুুয কনড়দ নফদওর কনড়দ 
ন্ধযা দ ককর । কওান ঔফয াা মাদে না । ----মীরপুর অতময ছচকবপাবস্টর 

নাম্বার ছযাগাড় কবর ছফান করাম ছখ্াবন । ওতদফযযত ানপাদযয দঙ্গ ওথা 
ফরদতাআ াঈনন ফরদরন- িনয যাান নবতদয াঅদেন । াঅনাযা কওান নচন্তা ওযদফন 
না ।‛ াতএফ এদওফাদয ১০০% নননিত া ককর কম , িনয যাান াঅনভদয 
তোফধাদন নেদরন । াঅয ক ভ বাযতী াঅনভদযা নের । এযয এওাআ ৃিা ফরা 
দদে , ‚মাযা ফাা কথদও য দঙ্গ নকদনের তাযা (ানযায ওফীয নেদরন) 
ফাাআ নপদয এর ন্ধযায দয । ----বাা ছথবক যারা তগবয়তে তারা ছমজদার 
বঙ্গ ছভতবর যাবার ানুভনত ানন । কচওদাদস্ট দদয ফদ থাওদত দদে । 
াযানদয কঔাদন ফদ কথদও কবতয কথদও কওান ঔফয াঅদে না কদদঔ যা নপদয 
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এদদে ।‛ এ কথদও ফুঝা ককর কম , এরাওনি াংযনক্ষত এরাওা । ফাাআ প্রদফ 
ওযদত াদয না । এযয ফরা দদে , ‚ফাযফায কপাদন কচষ্টা ওদয যাত প্রা 
একাদযািায নদদও কপাদন াা ককর । ওতদফযযত ানপায াতযন্ত দুাঃদঔয দঙ্গ 
িানার ভীযুয ১২ নাম্বাদয কওদন নফাযীদদয দঙ্গ যানয গুনর নফননভ দদে । 
তাদত নওেু ুনর ানপায িনয যাান ননদঔাুঁি ।‛ দচতন ািও ওতদফযযত 
ানপাদযয ফিফয নও নফশ্বা ওযা মা ? মনদ নফশ্বা ওযদত  , তদফ ফরদত দফ 
ফতদভাদন ক্রপাাদযয কম ওাননী RAB ফেদনা ওদয , তা াফযাআ নফশ্বা ওযদত দফ 
। ১৯৭১ াদরয ১৬াআ নিদম্বয এয য যািাওায -াঅরফদয তাদদয প্রাে ননদ 
ানরদ ফাুঁচায কচষ্টা ওযনের । তাযা াধাযে ফাঙ্গারীদদয ভদধয নভদত কদযনের । 
নফাযীদদয াফস্থা দনের ফদচদ নািুও । এযা কফদচুঁ নের কযিক্র এফাং নওেু 
াঅন্তিদানতও াংস্থায াতা । াযা ঢাওা বাযতী াঅনভদ , ভুনিফাননী এফাং ভুনিফ 
ফাননীয ননন্ত্রদে । তাদর ওীবাদফ ননযস্ত্র নফাযীযা বাযতী াঅনভদয াঈনস্থনতদত নওেু 
ুনর ানপায িনয যাানদও ননদ ককর ? াঅয ননদঔাুঁি ুনর ানপাযদদয 
নাভাআ ফা নও নের ? নতযাআ মনদ ১৯৭২ াদরয ৩০ক িানুানয নফাযীযা িননপ্র 
ফযনিত্ব িনয যাানদও তযা ওদয থাদও , তদফ ক ভ ফাঙ্গারী িনকদেয কক্ষাব 
দত ভীযুদযয এওিন নফাযী যক্ষা কত না ।  

  

িনয যাান কওন তযায নওায দরন ? এ ফযাাদয ১৫৯ ৃিা ফরা দদে , 
‚ভাদঝ ভাদঝ প্রশ্ন িাদক , াাংফানদও দম্মরদন কভিদা ফদরনের , ‘ভ এদর ফায 
ভুদঔা ঔুদর কদফ ।’ - এ ওথাাআ নও য িনয ওার দ ককর ? ‛ এঔাদন িনয 
যাান ওাদদয ভুদঔা ঔুরায ওথা ফদরদেন ? ননাঃদন্দদ িাভাাত , ভুনরভ রীক , 
কনিাদভ াআরাভী দরগুদরায কনতাদদয ন । ওাযে মুদদ্ধ যানিত নি নননন্দত , 
নধওৃত  । যানিতযা তাদদয াভানিও ভমদাদা ানযদ কপদর । এ ভমদাদা চদর মা 
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নফিীদদয ননওি । াআনতভদধয যানিত নিয াঈয ৩০ রক্ষ করাও তযা , ফুনদ্ধিীনফ 
তযা , াঅড়াাআ রক্ষ নাযী ধলদে এফাং ম্পদ রুণ্ঠদনয দাভী দাভী ানবদমাক প্রভাে 
োড়াাআ প্রভানেত দ নকদদে । তাাআ প্রািন কবেদয ভুদনভ ঔাুঁন , ভরবী পনযদ 
াঅভদ এয ভত কনতা াদনও াঔন্ড ানওস্তান নফশ্বাীদদযদও দথ-খাদি ভযদত 
দদে । ওাযে এযা ভানুল ন , এযা খাতও । তাাআ খাতওদদয ভুদঔা ঔুরায 
প্রদািন দড় না । ভুদঔা ত তাদদযাআ কঔারা  , মাযা ভমদদায ানধওাযী দদে , 
নওন্তু প্রওৃতদক্ষ ক তায ানধওাযী ন । মনদ এ নফদেলে নিও  , তদফ মাযা 
ভমদদায ানধওাযী দদে তাযা ভুনিমুদদ্ধয দক্ষয না নফদক্ষয নিয ? াঅয এ 
ভুদঔাধাযী ফযনিযাাআ িনয যাানদও তযা ওদযনের । াফয ান্না ওাায ১৫৯ 
ৃিা ভুদঔাধাযীদদয নযচ নযষ্কায ওদযদেন । নতনন ফদরদেন , ‚দু-নতন নদন য 
কদঔা ককর কভিদায ভনয াক্সদপািদ কানড়িা ভুনিমুদ্ধায নওেু কেদর চারাদে । 
াাআদওাদিদয ওাদে এদদযদও কানড়িা ধযা র । যা ফদরনের কানড়িা নানও যা 
নভযুদযয কওান এও িাকা কদনের । নওন্তু কানড়িা াঅয কপযত াা মানন ।‛ 
দচতন ািও , এযয নও ফরদত দফ , ফুনদ্ধিীনফ তযাওাদন্ডয াদথ এ কদদয 
াআরাভীদরগুদরা িনড়ত নের ? 

  

৭১ এয ১৪াআ নিদম্বয ফুনদ্ধিীনফদদয ওাযা তযা ওদযনের ? কমদতু কওান তদন্ত নন 
কদতু াদনওগুদরা নফলদয াঈয দন্দ থাওদত াদয । প্রথভ দন্দ র াও 
ফাননী এফাং তাদদয দমাকী যািাওায -াঅরফদয । এ ফযাাদয ক ভদয 
ানওস্তানী কিনাদযর যা পযভান াঅরী তাুঁয ফাআ ‘ফাাংরাদদদয িন্ম’ এয ১৯৭ ৃিা 
ফদরদেন , ‚১০াআ নিদম্বয ূমদাদস্তয ভ ঢাওায ওভান্ডায কভিয কিনাদযর িাভদদ 
াঅভাদও তায ধানভনন্ডয নরঔানাস্থ ানপদ াঅদত ফরদরন । ----তততন অমাবক 
ববন , নফযাি াংঔযও ফুনদ্ধিীনফ এফাং ানযানয গুরুত্বূেদ ফযনিদও কগ্রপতায ওযায 
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িনয এওনি াঅদদ নতনন কদদেন । াঅনভ ফররাভ কওন ওী িনয ? এিা এ ধযদনয 
ওাি ওযায ভ ন । িাভদদ ফরদরন ওথানি ননািীদও ফরদফন । ---- ননািী 
াঅভায ভতাভত িানদত চাাআদরন । াঅনভ ফররাভ এঔন কাআ ভ কনাআ । ---দয়া 
কবর অর কাউবক ছেফতার করববন না । নতনন ম্মত দরন । ---- ম্ভফত 
তাদদযদও এভন কওাথা ফন্দী ওযা দনের , মায প্রাযা ননদানিত নের ভুিানদযা 
। াঅত্মভদদেয য কওায ফা ঢাওা কযানযদন ওভান্ডাযযা তাদদয য ননন্ত্রে 
ানযদ কপদরনেদরন এফাং তাযা (ভুিানদ) ভুনিফাননীয বদ ানরদ নকদনের । ---
পাতকস্তান অতমযবক দনুযাম ছদয়ার উবিবলয মতুক্তবাতনী তকংবা আতন্ডয়ান 
অতমযও বন্দী বযতক্তবদর তযা কবর থাকবত াদয । ‛ মনদ পযভান াঅরীয ফিফয 
নিও  , তদফ ফরা মা কম , ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ানওস্তান াঅনভদ ফা ভুিানদযা 
ওদয নাাআ । ফযাং ন ভা ানওস্তান াঅনভদয দমাকীতা থাওা ভুনিফাননীয কু্রদ্ধ 
দয ফা ফাভধাযায ফুনদ্ধিীনফদদয ধ্বাংদয িনয বাযতী াঅনভদ তযা ওযদত াদয । 
নওন্তু পযভান াঅরীয ফিফয নিও দফ এভন ননিতা কওাথা ? নতননদতা ননদিদদয 
দক্ষ াপাাআ কাাআদফন । প্রশ্ন র কওন ফুনদ্ধিীনফদদয ধদয াঅনা র ? এঔন ‘ এ 
ধযদনয ওাি ওযায ভ ন’ ফরদত নতনন (পযভান াঅরী) ওী ফুঝাদনায কচষ্টা 
ওদযদেন ? এয াথদ এনি দত াদয , ‘এযা ন ভা াঅভাদদযদও াতা ওযদর 
ওী দফ , প্রওৃতদক্ষ এযাাআ তরুে োত্দদযদও ানওস্তান নফদযাধী ফাননদদে । 
াতএফ মাায াঅদক এদদযদও কল ওদয মাািাাআ বার ।’ াঅফায এভন াথদ 
দত াদয , ‘দযয াফস্থা নািুও , কম কওান ভ ভুনিফাননীয াদত এযা ভাযা 
কমদত াদয , এফাং কদাল াঅভাদদয াঈদয মাদফ , াতএফ ননযািায িনয এদদযদও 
কগ্রপতায ওযা র । নওন্তু এঔন এ ওাদিয ভ নন ।’ মনদ মুদ্ধফন্দী যা 
পযভান াঅরী , কিনাদযর িাভদদ , কিনাদযর ননািীদও এ ভস্ত ফযাাদয 
নিজ্ঞাাফাদ ওযা ত , তদফ প্রওৃত তয কফনযদ াঅত । ফড়াআ দূবদাকয াঅভাদদয কম 
, ৭১এয য ানওস্তান , কঔাদন কথদও মাা ফাঙ্গারী নফচাযনত াভুদুয যভাদনয 
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ভাধযদভ ১৪াআ নিদম্বয তযাওাদন্ডয তদন্ত ওদয কিনাদযরদদয ননদদদাল কখালো ওদয , 
নওন্তু াঅভযা কওান এও াদৃয নিয ফদর তদদন্তয ফযফস্থা ওযদত াযরাভ না । 

  

১৪াআ নিদম্বয ফুনদ্ধিীনফ তযা নদফ ফরা  । নওন্তু এ ভস্ত ফুনদ্ধিীনফদদয ১৪াআ 
নিদম্বয তযা ওযা দদে এয কওান প্রভাে কনাআ । কমদতু তাুঁদদয রা যাদযফািায 
ফধযবূনভদত ১৮াআ নিদম্বয ওাদর াা নকদদে , কদতু ধদয কনা কমদত াদয 
ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ১৭াআ নিদম্বয নদফাকত যাদত দদে । কমদতু ানওস্তান ফাননী 
১৬াআ নিদম্বয নফদওদর াঅত্মভদে ওদযদে কদতু নফদওর দতাআ ঢাওায ননন্ত্রে 
বাযতী ফাননী , ভুনিফাননী , ভুনিফ ফাননী  ওাদদযীা ফাননীয াদত চদর মা । 
তাাআ ১৭াআ নিদম্বয নদফাকত যাদত ানওস্তানন কনা ফা যািাওায-াঅরফদয নদদ 
তযাওান্ড ওতিুওু ম্ভফ , তা কবদফ কদঔফায নফল । তাোড়া ৯াআ নিদম্বয দত ফুঝা 
মাদে কম , াওফাননী াঅত্মভদে ওযদফ এফাং এ ফযাাদয াঅদরাচনা শুরু দ 
নকদদে , এ নযনস্থনতদত ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওদয কিদনবা ওনদবনন রাংখদনয 
দাদ নফচাদযয মু্মঔীন ায এতফড় ঝুুঁনও াও ফাননীয কিনাদযরযা কওন কনদফন 
? মনদ ফরা কমত , কিনাদযরদদয ানরদ মাায াদনও থ নের , তাদর ত 
ফরা কমত ারাদনায াঅদক তাযা তাদদয াঅদক্রা নভনিদদে । নওন্তু াফরুদ্ধ 
কিনাদযরদদয ারাদনায কওান ুদমাক নের না । তাযা িানত কিদনবা ওনদবনন 
ানুমাী তাযা ননযািা াদফ , কঔাদন কিদনবা ওনদবনদন রাংখন ওদয 
ননদিদদযদও কওন ঝুুঁনওয ভদধয তাযা কপরদফ ? াঅয নতযাআ মনদ কিনাদযরযা 
ফুনদ্ধিীনফ তযায ননদদদ নদদতন , তদফ কওন ানওস্তাদনয নচয ত্রু বাযত তা প্রভাে 
ওদয নফশ্বদযফাদয ানওস্তাদনয বাফভূনতদদও এদওফাদয নষ্ট ওদয নদর না কওন ?  
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১৩াআ নিদম্বয বাযত কবেদয াাঈদ কফাভা ফলদে ওযা কবদেয ভানরও তায ভনন্ত্রবা 
ননদ দতযাক ওদযন এফাং ফাাআ ননযদক্ষ কিান াআন্টাযওনন্টদনন্টাদর াঅশ্র কনন । 
যািাওায-াঅরফদযযা মঔন কদঔর তাদদয কনতাযা িান ফাুঁচাদনায িনয ননযদক্ষ 
কিাদন াঅশ্র ননদদেন এফাং যাি ুনননিত , তঔন তাযা যািধানী ঢাওা কেদড় 
িান-ফাুঁচাদনায িনয াঅত্মদকান ওদয । তাদর যািাওায -াঅরফদযযা ওীবাদফ ১৭াআ 
নিদম্বয নদফাকত যাদত ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওযদত াদয ? 

১৩াআ নিদম্বয বাযত কবেদয াাঈদ কফাভা ফলদে ওযা কবদেয ভানরও তায ভনন্ত্রবা 
ননদ দতযাক ওদযন এফাং ফাাআ ননযদক্ষ কিান াআন্টাযওনন্টদনন্টাদর াঅশ্র কনন । 
যািাওায-াঅরফদযযা মঔন কদঔর তাদদয কনতাযা িান ফাুঁচাদনায িনয ননযদক্ষ 
কিাদন াঅশ্র ননদদেন এফাং যাি ুনননিত , তঔন তাযা যািধানী ঢাওা কেদড় 
িান-ফাুঁচাদনায িনয াঅত্মদকান ওদয । তাদর যািাওায -াঅরফদযযা ওীবাদফ ১৭াআ 
নিদম্বয নদফাকত যাদত ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওযদত াদয ? 

  

ভুনিফাননী ফা ভুনিফ ফাননী ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওযদত াদয । ওাযে মাযা তযায 
নওায দদেন , তাযা ন ভা ানওস্তান যওাদযয কফতন-বাতা ননদদেন , 
এভননও ানওস্তাদনয দক্ষ নফফৃনত নদদদেন এফাং এদদয াদনদও নফনবন্ন ধযদনয 
াঅনথদও ুনফধা কদদেন । তাাআ ভুনিফাননী ফা ভুনিফ ফাননীয দযদদয 
ফুনদ্ধিীনফদদয প্রনত াঅদক্রা থাওদত াদয । কমভন তাযা তযা ওদযনের প্রািন 
কবেদয কভানাদভ ঔান , ভরবী পনযদ াঅভদ াদনওদও । তদফ এঔাদন এওনি 
কভৌনরও াথদওয র , কভানাদভ ঔান , ভরবী পনযদ াঅভদ এযা ভদন-প্রাদে াঔন্ড 
ানওস্তাদন নফশ্বাী নেদরন নওন্তু ীদ ফুনদ্ধিীনফদদয াদনদওাআ ভদন-প্রাদে াঔন্ড 
ানওস্তাদন নফশ্বাী নেদরন না , তাযা স্বাধীন ফাাংরাদদদ নফশ্বাী নেদরন , নওন্তু কওান 
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ধযদনয ঝুুঁনও ননদত াঅগ্রী নেদরন না । তাদর ভুনিফাননী ফা ভুনিফ ফাননী 
তাদদযদও তযা ওযদফ কওন ? তদফ এিা নিও , কম ভস্ত ফুনদ্ধিীনফ ীদ দদেন , 
তাযা ফাভধাযায নেদরন । াঅভাদদয ভুনিফাননীদত াধাযে কশ্রেীয করাদওযা োড়া 
ফাভধাযায োত্  তরুেযা নের । াফযাআ োত্রীদকয কেদরযা ভুনিফাননীদত নের । 
প্রফাী যওাদযয প্রধানভনন্ত্র নেদরন িনাফ তািাঈনেন াঅভদ । তািাঈনে 
ফাভধাযায করাও নেদরন । ফাাংরাদদ স্বাধীন দর এফাং কনতৃত্ব ফাভধাযায াদত চদর 
াঅদর নিফদঙ্গয ফাভ যওাদযয াদথ ফাাংরাদদদয ফাভদদয নভরন বাযদতয িাতী 
স্বাদথদয ানওূর দফ না ভদন ওদয বাযদতয ওাংদগ্র যওায শুধুভাত্ োত্রীদকয 
ভাধযদভ ভুনিফ ফাননী কিন ওদয । ওাযে ফাাংরাদদ স্বাধীন দর এফাং শুধুভাত্ 
ভুনিফাননীয াদত াস্ত্র থাওদর ক্ষভতা ফাভদদয াদত চদর মাফায ম্ভাফনা কফন নের 
। তাোড়া ভুনিফাননীয নফওল্প ভুনিফ ফাননী ততনয ওদয নতুন স্বাধীন কদদ নফদবদ 
ৃনষ্ট ওযদত াযদর বাযতীদদয ননন্ত্রে ফিা যাঔা ি দফ । বাযদতয এ ওূি-
কওৌদরয ওাযদে ভুনিফ ফাননীয াদথ প্রফাী যওায এফাং ভুনিফাননীয াংখাত 
নদন নদন ফৃনদ্ধ ানের । এভননও ভুনিফ ফাননী ওতৃদও এও ফযনিদও ািাদনা দনের 
প্রধানভনন্ত্র তািাঈনেনদও তযা ওযায িনয । (স্বাধীনতা াংগ্রাদভ াঅানভরীদকয 
বূনভওা , ৃাঃ ২৪৭ , ভূরধাযা , ৃাঃ ১৩৩ ) । াতএফ াম্ভফ নওেু ন কঔ ভুনিফুয 
যভান ফন্দী থাওায ওাযদে স্বাধীনতায য তািাঈনেদনয াত মাদত নিারী না  
, ক িনয ভুনিফ ফাননী ওতৃদও এ ভস্ত ফাভধাযায ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওযা দত 
াদয । তাোড়া ভুনিফাননীয দযযা দন্দদয ফাাআদয নন । ওাযে িাঃ নীনরভা 
াআিাীভ এয বালযভদত ভুনিমুদদ্ধয কদলয নদদও ভুনিফাননীয কেদরযা াধযাও ভুননয 
কচৌধূযীদও নফনবন্ন ধযদনয হুভনও নদনের । (তথযূত্াঃ াঅত্মখাতী যািনীনতয নতনওার 
, ২ ঔন্ড , ৃাঃ ৫৬৮) ।  
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ফুনদ্ধিীনফদদয তযায নেদন বাযতী ককাদন্দ াংস্থা RAW বূনভওা থাওায ম্ভাফনা 
কফন । ওাযে বাযদতয িাতীতাফাদী ওাংদগ্র যওায কওানবাদফাআ চাাআদফ না স্বাধীন 
ফাাংরাদদদ ফাভধাযায যওায প্রনতনিত াঈও । পযভান াঅরী ফদরদেন , ‚ানওস্তান 
াঅনভদদও দুনদাভ কদায াঈদেদয াআনন্ডান াঅনভদ ফন্দী ফযনিদদয তযা ওদয থাওদত 
াদয ।‛ াম্ভফ নওেু ন ফিফযনি নিও দত াদয । ওাযে ৭১ এ বাযতী ফাননী 
াও ফাননীদও ফদনাভ কদায িনয নযওনল্পতবাদফ ফাঙ্গারী তযা ওদযনের । এ 
ফযাাদয ভুনিমুদদ্ধ প্রফাী যওায ওতৃদও কনিত মুফ ননফদযয ভানযচারও এ াঅয 
ভীিদা ফদরদেন , ‚াঅনভ (এ াঅয ভীিদা) ীভান্ত ানতক্রভ ওদয প্রথদভ াআরাভূদয 
তাদদয দঙ্গাআ নেরাভ । ---অমার ছোে ভাআয়ও অমার বঙ্গআ ীমান্ত 
ততক্রম কবরতে । ক ঔাদনাআ নের । ---ছদখ্াম ছয তারা খু্বআ কু্ষদ্ধ 
বয়বে । নিদজ্ঞ ওযরাভ ওী দদে ? যা দুিন ফরর কম , এওিন বাযতী 
কনাফাননীয ওযাদেদনয াধীদন তাদদয ফাাংরাদদদয াবযন্তদয ননদ মাা দনের 
এফাং তাদদয নানও ওতগুদরা ননযী ভানুলদও তযা ওযায ননদদদ কদা  । াথচ 
ঐ করাওগুদরা ানওস্তানীদদয দঙ্গ নের না ফা ফাাংরাদদ নফদযাধী কওান ওাি ওদযনন 
। াআ ওযাদেদনয ননদদদদ করাওগুদরাদও তযা ওযা  । এফাং এওাআ দঙ্গ 
রুিতযাি চারাদনা  । কম ওাযদে াঅভায বাাআ এফাং তায ফনু্ধনি কু্ষদ্ধ । তাযা 
িানাদরা , ফাাংরাদদদয ননযী করাওদদয ভাযায িনয তাযা মুদদ্ধ াঅদনন । ক ওাযদে 
তাযা মুদদ্ধয ভদান কেদড় চদর এদদে । এ খিনা িুন ভানুদলয নদ্বতী িাদয 
নদদও খদি ।‛ (‘ভুনিমুদদ্ধয ূফদায’ ৃাঃ ৪৪) । কমদতু প্রফাী যওায ওতৃদও কনিত 
মুফ ননফদযয ভানযচারও এ াঅয ভীিদা াক্ষয নদদেন কম , বাযতীযা ফাঙ্গারী 
তযা ওদযনের , কদতু ১৭াআ নিদম্বয নদফাকত যাদত ফুনদ্ধিীনফদদয তযা ওযা তাদদয 
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দক্ষ াম্ভফ নওেু নের না । ওাযে ক ভ াযা ঢাওা য বাযতীদদয ননন্ত্রদে 
নের ।   

  

ফুনদ্ধিীনফ তযাওাদন্ডয নফচায ননদ ফদচদ কফন ওথা ফদরন ধভদননযদক্ষ  
নানস্তওতাফাদী ফুনদ্ধিীনফযা । এাআ ফুনদ্ধিীনফযাাআ প্রনতনিত ওদযদেন ১৪াআ নিদম্বয র 
ফুনদ্ধিীনফ তযা নদফ । নওন্তু যাদয ফািায ফধযবূনভদতীদ ফুনদ্ধিীনফদদয রা 
াা নকদদে ১৮াআ নিদম্বয । ( তথযূত্াঃ ‘ভূরধাযা’ , ভাইদুর াান , ৃাঃ ২১৯) । 
াথদাৎ ফুনদ্ধিীনফযা ভাযা নকদদেন ১৭াআ নিদম্বয নদদন ফা নদফাকত যাদত । কম ভস্ত 
ফুনদ্ধিীনফ ১৭াআ নিদম্বয নদফাকত যাদত ভৃতুযফযে ওদযদেন , কওন তাদদয ভৃতুযনদন 
৩নদন এনকদ াঅনা র ? এিা নও এিনযাআ কম , ১৬াআ নিদম্বয দত ঢাওা াও 
ফাননী  যািাওাযদদয কওান ননন্ত্রে নের না ? ফযাং ননন্ত্রে নের বাযতী ফাননী , 
ভুনিফাননী , ওাদদযীা ফাননী  ভুনিফ ফাননীয াদত । ১৬াআ নিদম্বয াও ফাননী 
র ফন্দী এফাং ১০াআ নিদম্বয দত যািাওাযযা রান শুরু ওদয কদ । এভস্ত 
ফুনদ্ধিীনফযা নফচাদযয চাাআদত ফযাং কফন েন্দ ওদযন তযায দা-দানত্ব ওীবাদফ 
াআরাভনন্থদদয খাদড় চাাদনা মা । ৭২ দত ৭৫ , ৯৬ দত ২০০১ এফাং ফতদভাদন 
এ ভস্ত ফুনদ্ধিীনফদদয েদন্দয যওায থাওা াফস্থা তাযা যওানযবাদফ কওান 
তদন্ত ওনভনি কিন ওদযনন । তাযা ককারাভ াঅমদভয িনয কোঅদারত কিন 
ওদযনেদরন । নওন্তু াআাাআা , বুদট্টা , নিক্কা ঔান , পযভান াঅরী ফা ননািীদদয িনয 
কওান কোঅদারত কিন ওদযননন । তাযা ককারাভ াঅমদভয প্রতীনও নফচায ওযদত 
চাাআনেদরন নওন্তু প্রতীনও নফচায ওদযননন , মাযা ঐ ভ ভূর দানদত্ব নের । তাযা 
ওঔন বাযতী াঅনভদদদয রুন্ঠন  তযাওান্ড ননদ প্রশ্ন তুদরননন । ওাযে তাযা তয 
াঈদখািদনয কচদ কফন েন্দ ওদযন াআরাভী দরগুদরাদও কদালায ওযা মাদত তরুে 
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ভাি খৃো তাদদয ওাদে না মা । তাযা চাননা ফুনদ্ধিীনফ তযায যয কফনযদ 
াঅুও ।   

  

  

করঔািা কল ওযায াঅদক াঅফায ফরফ , ফুনদ্ধিীনফ তযাওাদন্ডয যয কফনযদ াঅদফ 
দুনি প্রদশ্নয াঈিয িানা ককদর । প্রথভনি র কিনাদযর ননািী কওন ফুনদ্ধিীনফদদয 
কগ্রিাদযয ননদদদ নদদরন ? নদ্বতীনি র ১৬াআ নিদম্বদযয য বাযতী াঅনভদ , 
ভুনিফাননী , ভুনিফ ফাননী , ওাদদনযা ফাননীয ননন্ত্রদে ঢাওা থাওায য ওীবাদফ 
১৮াআ নিদম্বয যাদযফািায ফধযবূনভদত ফুনদ্ধিীনফদদয রা াা ককর ? 

৭১ এ ননত াঅদর ওত? ৩০ রক্ষ? এিা নও নতযাআ নিও???  

  

কোিদফরা কথদওাআ াঅভযা ফাাআ শুদন াঅনে াঅভাদদয কদদয স্বাধীনতা মুদদ্ধ নত্ 
রক্ষ (৩,০০০,০০০) ভানুল প্রাে ানযদদেন। তাাআ না? 

াঅুন এওিু মাচাাআ ওনয। াঅনাযা ননিাআ বারবাদফ িাদনন াঅভাদদয কদদ গ্রাদভয 
াংঔযা ওত? াঅভায িানা ভদত ফাাংরাদদদয ফদদভাি গ্রাদভয াংঔযা কভািাভুনি 
৮৭,৩৭২ নি। এফায াঅুন এওিা যর াাংও ওনয। মায াদতয ওাদে ওযারওুদরিয 
াঅদে, নাফ ওদয কদঔুনদতা ৭১ াদর প্রনতনি গ্রাদভ ানওস্তানী ফাননী এফাং তাদদয 
এদদী দারারদদয দ্বাযা কদড় ওতিন ভৃতুযফযে ওদযদেন? ঔুফ কািা, তাাআনা? যাুঁ 
তাাআ। কদড় প্রা ৩৪ িন! এফায াঅনায গ্রাদভয াংঔযািা কফয ওরুন। নাফিা 
ওযায াঅদক াঅনাযা মাযা গ্রাভ ম্পদওদ ধাযনা যাদঔন না তাদদযদও এওনি াধাযে 
ধাযনা কদাআ। াঅভাদদয কদদ প্রনতনি কিরা কদড় প্রা ৯ কথদও ১০নি থানা াঅদে 
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াঅয প্রনতনি থানা কদড় প্রা ৭ কথদও ৮নি াআাঈননন এফাং প্রনতনি াআাঈননদন কদড় 
প্রা ১৮ কথদও ২০নি গ্রাভ। এিা এওিা কভািাভুনি াদাভািা নাফ। এফায এও 
এওনি গ্রাদভয াঅওায ফা াঅতন ফুঝদত চাাআদর াঈদাযে রূ ফরামা প্রা ২ 
কথদও ৩নি ভনিদদয াঅতাবুি এরাওা। াঅভাদদয কদদ গ্রাভগুদরাদত াধাযেত 
ঢাওায ভত ভনিদগুদরা এত ওাোওানে  না। এওিায কথদও াঅদযওিা কফ দূদয 
দূদয । এফায াঅনায ননদিয গ্রাদভয ফদাদিযি ফযনিদদয াঅদদফয াদথ নিজ্ঞাা 
ওরুন াঅনায গ্রাদভয ীভানা ওতিুওু এফাং কাআ গ্রাদভ ভৃদতয াংঔযা ওতিন নের। 
তাযয ননদিয ফনু্ধদদয কথদও য যান্ডভ যাম্পনরাং ওদয দিনদও কফদে ননন এফাং 
তাদদয গ্রাদভয ভৃতুযয াংঔযা এওাআ বাদফ কিদন ননন। এফায কড় কফয ওরুন। পরাপর 
ওত দাুঁড়া? াফাও দেন? হুভভ!!! াঅনভ াফাও দনেরাভ। তদফ াঅনভ াদনও 
ওভ ফদাআ াফাও দনেরাভ। মতিনদও নিজ্ঞাা ওদযনে তাযা কভািাভুনি ফাাআ 
িফাফ নদদদে- "াঅভাদদয এরাওা কতা নওেু নন!! "াঅনন মনদ ততায াদথ 
নাফ ওদযন াঅনভ নননিত বাদফ ফরদত ানয ঔুফ কফন দর াঅনাদদয ভদধয ঔুফ 
ওভ াংঔযওাআ এাআ কড় াংঔযা চায কথদও াুঁদচয াঈদড় াঈিাদত াযদফনা। তাদর 
খিনািা নও দাুঁড়ার? াঅনায িফাফিা ননিাআ কদ ককদেন। যাুঁ, াঅভযা াঅফায 
প্রতানযত দনে। বাফদেন াঅনভ িাভাত ননফদযয ভথদও! াঅভায নপ্র ফনু্ধযা, ঔুফাআ 
বুর ওযদেন। াঅনভ াআরাভ নফদযাধী ওর তন্ত্র ভদন্ত্রয কখাযতয নফদযাধী এওিন 
ভানুল। াঅয মাযা াআরাদভয নাভ নদদ কেতদন্ত্রয কান কা তাদদয বণ্ড োড়া াঅনভ 
াঅয নওেুাআ ভদন ওনয না। 

এফায াঅুন এওিা ম্ভাফনাদও নওেুক্ষদেয িনয প্রশ্র কদাআ। ধদয কনাআ এাআ ‘নত্ 
রক্ষ’ াংঔযানি এওনি ৎ ানুভান। তাদর াঅনাদদয ুনফধাদথদ ওাোওানে ভদয 
ফড় ওদওনি মুদদ্ধয নওেু তথয নদনে। এদত াঅাওনয াঅনাদদয াভদন ানুভাদনয 
কেদনয ততািা নযষ্কায দ মাদফ াআনা-াঅোহ্ । 
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নবদতনাভ মুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫): 

  

১৯৫৫ াদরয দরা নদবম্বয কথদও ১৯৭৫ াদরয নত্দ এনপ্রর মদন্ত প্রা াদড় 
১৯ ফেদয নবদতনাদভ কম বাফ মুদ্ধ দদে তাদত ওনভাঈননস্টদদয দক্ষ াঈিয 
নবদতনাভ, নচন, তৎওারীন কানবদত াআাঈননন এফাং াঈিয কওানযায কনাফাননীয 
াংঔযা নের প্রা ৪৬১,০০০ িন। াঅয নফদক্ষ দনক্ষে নবদতনাভ, ভানওদন মুিযাষ্ট্র, নি 
ার্ল্দ নভনরিানয কপাদ, দনক্ষে কওানযা, াদেনরা, থাাআরযান্ড, নপনরাাআন এফাং 
ননাঈনিরযাদন্ডয কনাফাননীয াংঔযা প্রা ১,৮৩০,০০০; এাআ নফুর াংঔযও ফাননী 
মাদত দুাআ দুাআনি যানি প্রতযক্ষ বাদফ প্রা াদড় ১৯ ফেয বাফ তাণ্ডফ চানরদদে 
তাদত াঈিয এফাং দনক্ষে নভদর কভাি ননত নবদতনানভ নাকনযদওয াংঔযা প্রা দুাআ 
রক্ষ ুঁতানে ািায (২৪৫,০০০) কথদও নফ রক্ষ (২,০০০,০০০)!  

  

াঅপকান-কানবদত মুদ্ধ (১৯৭৯-১৯৮৯): 

াঅনাযা মাযা ড়াশুনা ওদযন তাযা ননিাআ িাদনন াঅপকাননস্তাদন কত ১৯৭৯ 
াদরয ২৪ক নিদম্বয কথদও ১৯৮৯ াদরয ১৫াআ কপব্রুানয মদন্ত ৯ ফেদযয কফন 
ভ ধদয তৎওারীন কানবদত াআাঈননন নও নযভাে ধ্বাংমজ্ঞ এফাং তযা ওাণ্ড 
চানরদদে। নও নযভাে এায ফনম্বাং চানরদদে। াঅওা কথদও িনদও-িন কফাভা কপদর 
এও এওনি গ্রাভদও ধূনরাৎ ওদযদে। এঔদনা এয নভুনা াঅভযা নফনবন্ন িওুদভন্টানযদত 
কদঔদত াাআ। াঈাআনওনরক্স ঔযাত িুনরাআান াযাাদেয গুরু প্রঔযাত ায িানদানরস্ট 
িন নরিায তায িীফদনয গুরুত্বূেদ ভদয প্রা ুযিাাআ ওানিদদেন নবদতনাভ 
এফাং াঅপকান মুদদ্ধ। এফাং াঅভায নপ্র াঔ িাঃ াঅবু্দোহ্  াঅিাভ (যাঃ) াঅপকান 
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মুদদ্ধ প্রা শুরু কথদও কল াফনধ কঔাদনাআ ওানিদদেন এফাং াফদদল ীদ মদন্ত 
দদেন। এাআ াঈব ফযনি কথদও াঅনভ াঅপকান মুদ্ধ ম্পদওদ কম ধযনা কদনে তায 
কওান তুরনা াঅনভ ওাোওানে ভদয কওান মুদদ্ধয াদথ কওান বাদফাআ নভরাদত 
ানযনা। াথচ এাআ মুদদ্ধ াঅপকান ীদদয াংঔযা প্রা ২০ রক্ষ (২০,০০,০০০) এয 
ভত!   

  

াআযাদও াঅদভনযওায াভরাাঃ 

  

কভািাভুনি ২০০২ এয কলনদও কথদও  ন্ত্রাী াঅদভনযওা াআযাদও াঅগ্রানন াভরা শুরু 
ওদয । ২০১১ মদন্ত দীখদ ৯ ফেদয কম কম নযভাে কফাভা ফলদে ওদযদে তা 
ননিযনফীন!  গুনর, িফাাআ, ধলদে নানা বাদফ ভুনরভদদয কও তযা ওদযদে। এাআ ৯ 
ফেদয াআযাদও াঅদভযওা তায ফদাধুননও কিওদনাদরানি ননদ াভরা ওদয প্রা দনয 
রক্ষ ভুনরভ তযা ওদয। 

  

  

াঈদেনঔত মুদ্ধ নতননিযপরাপর ননিাআ াঅনাদও াফাও ওদযদে! তযাআ তাাআ। 
নবদতনাদভ প্রা াঈনন ফেদয তাদতয াংঔযা প্রা নফ রক্ষ এফাং াঅপকাননস্তাদন 
প্রা ন ফেদয ীদদয াংঔযা ২০ রক্ষ, াআযাদও ৯ ফেদয ১৫ রক্ষ াঅয াঅভাদদয 
কদদ ানওস্তাদনয  কনাফাননী  াঈদেঔদমাকয কওানযওভ এায-ফনম্বাং ফা াঅনিদরানয 
োড়াাআ শুধু ভাত্ াধাযে াআনপযানি ফযাফায ওদয ভাত্ ন ভাদ নত্ রক্ষ 
ফাাংরাদদীদও ীদ ওদযদে!!! ফুঝদতাআ াযদেন ঔুফাআ ঙ্গত ওাযদোআ াঅভাদদয 
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কনতা-কনত্ী এফাং তথাওনথত ফুনদ্ধিীফীদদয এাআ ানত ৎ ানুভানিা কচাঔ ফন্ধ ওদয 
নকদর কপরা াঅভায িদনয কভাদিাআ ি ন। 

এফায াঅুন াঅদযওিা াঅনঙ্গদও নফদেলে ওদয কদনঔ। কদঔা মাও এনি াঅভাদদয ওাদে 
ওতিা কমৌনিও রাদক। মুনিয ঔানতদয াঅয এওফায নওেু ভদয িনয কভদন নননে 
াংঔযািা ‘নত্ রক্ষ’; তাদর কদড় তদননও ভৃদতয াংঔযা দাড়া প্রা ১১,১১১ িন। 
নাদফয ুনফধাদথদ াংঔযািা যাাঈন্ড াপ ওযদর দাুঁড়া তদননও ১১ ািায!!! 

  

  

কািা ২০০৮:  

  

এফায াঅদযওনি কোি মুদ্ধ াঅনাদদয স্বযন ওনযদ নদনে, নভনিায ফদদৌরদত মা 
াঅনাযা প্রা ফাাআ ননদিয কচাদঔাআ কদদঔদেন। নদযানভা-নাকাানও এফাং নদ্বতী 
নফশ্ব মুদদ্ধয নওেু াঞ্চর োড়া, কত ২০০৮ াদরয ২৭ক নিদম্বয কথদও ২০০৯ 
াদরয ১৮াআ িানুানয মদন্ত ূেদ ২৩ নদন মাফত াআযাাআনর তান গুদরা 
াযাদভনযওায ৃিদালওতা কওানযওভ নফযনত না নদদ প্রা এওিানা াফরুদ্ধ কািা 
াঈতযওায াভানয াঞ্চদরয াঈয কম নযভাে নভাাআর এফাং কাাাআি পপযা 
ননদক্ষ ওদযদে এফাং মত ািায যাাঈন্ড গুনর ফলদে ওদযদে তায কওান এওনি নদদনয 
ভদতা এওিা নদন নও ুযা ফাাংরাদদ াথফা ৃনথফীয ানয কওান কদ ওঔদনা 
প্রতযক্ষ ওদযদে? দা ওদয ননদিয ওাদে ততায নযচ নদদ িফাফ নদন। াঅনভ 
িানন কওাঈ ফরদত াযদফন না ‚যাুঁ কদদঔদে।‛ কািা াঈতযওায কাআ নদনগুদরায প্রা 
ুয ২৩ নদন াঅনভ িানা কিদকনেরাভ এফাং কঔানওায নশুদদয রা কদদঔ নশুদদয 
ভতাআ কওুঁদদনে। ানরাাআন এনক্টনবস্ট নদদফ ানযানয াদনদওয ভত াঅনভ াঅভায মথা 
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ম্ভফ প্রনতফাদদও ওঔনাআ মদথষ্ট ভদনওযদত না কদয প্রচণ্ড নক্ষি দ নকদনেরাভ। 
এয কিয নদদফ াঅভাদও প্রা নতন ভা ভানুনলও াুঁাতাদর ফনন্দ থাওদত দদে 
এফাং াঅভাদদয কদদয িািাযযা াদনযয কদদয নশুদদয প্রনত াঅভায এাআ 
ানুবূনতদও কভাদিাআ ফুঝদত না কদয যফতদী প্রা এও ফেয াঅভাদও তাদদয বালা 
এওনি িযান্ত কবনিিযাফর ফাননদ কযদঔনেদরন। াথচ াঅনভ িানন াঅনভ ওঔনাআ াুস্থ 
নেরাভ না। াঅনভ াঅয াদনওদও নচনন মাদদয াফস্থা নিও াঅভায ভতাআ দনের। 
তাদদয ভদধয াঅভায ঔুফাআ নপ্র এওিন ফদরনেদরন 

Scene of Gaza will keep irritating my eyes till the last day of my life.  

  

কািা কনদন মাযা প্রনতনদদনয ফনিদ-ওাাঈন্ট এয নাফ কযদঔদেন তাযা ফরুন, 
প্রনতনদন ওতিন ভানুল কঔাদন ীদ দদেন? যাুঁ াঅভায এঔদনা ভদন াঅদে 
াাংঔয নশু  ২৩ নদদন কভাি ীদ ন ১,৪১৭ িন। াথদাৎ কদড় তদননও প্রা ৬১ 
দনভও ে িন। াঅপকান-কানবদত মুদদ্ধয কদড় তদননও ভৃতুযয ায প্রা ৪৫৬ িন 
এফাং নবদতনাদভয এাআ াংঔযা প্রা ২৮০িন। াঅয াঅভাদদয কদদ ীদদয 
তথাওনথত ৎ াঅনুভাননও াংঔযা দে তদননও ‘১১,০০০’ িন!!! াংঔযািা বাফদত 
াযদেন? ফতদভান াঅপকান-াঅদভনযওা মুদদ্ধ এাআ াংঔযা কদঔদত ানে না। এফায 
াঅননাআ ফরুন াভানযতভ নফদফও ফুনদ্ধ মনদ ওাদযা থাদও তাদর তায দক্ষ নওবাদফ 
এাআ ানত ৎ াঅনুভাননও াংঔযা গ্রে ওযা ম্ভফ। াঅভায নপ্র ফনু্ধযা, ানত াতয 
কওান নওেু াঅনভ কওান বাদফাআ কভদন ননদত াযদফানা মনদ তা াঅভায িন্মদাত্ী ভা 
াথফা াঅভায িন্মদাতা ফাফায ভুঔ কথদও কফয দ াঅদ। াঅনভ শুধু াঅভায ওথা 
ফররাভ াঅয াঅনাদদয নফদফও াঅনাদদয ওাদে এফাং াঅনাদদয নফদফদওয াদথ 
ফুঝাড়ায দানত্ব াঅনাদদযাআ। াঅোহ্  ি ওরুও। 
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